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Senatorius Paul Yuzyk kalba Čiurlionio Festivalio Ottawoje atidaryme. 
National Arts Centre, š.m. sausio 17 d. Nuotrauka B.Ceponkaus.

SAVAITINIU [VYKIU 
APŽVALGA

PARTIJOS KONVENCIJA
Šį savaitgalį susirenka Ka

nados Progresyviųjų Konser
vatorių partijos atstovai kon
vencijai* Išrinkti partijos ly
derį. Dabartinis partijos Ir 
vyriausybės opozicijos vado
vas Robert Stanfield atslsta- 
tydlno*kal jam nėkartą, per 
kelis parlamento rinkimus, 
nepasisekė partijai laimėti.

Šioje konvencijoje bus pri
statyti keletas kandidatų, ku
rių tarpe yra amžium jaunų 
politikų. Bet yra prityrusių 
Ir net perbėgusių iš Libera
lų partijos žymių veikėjų.

NAUJAS AMBASADORIUS
JAV ambasadoriui Jungti

nėse Tautose atsistatydinus, 
jo vieton nmpatytas William 
Scranton, buvęs Pennsylva-
nljos gubernatorius. Atrodo, 
kad Moynihan1© atslstatydlnk 

) mas buvo surištas su JAV 
pavartotu veto, balsavimuo
se dėl rezoliucijos Izraelio 
atveju.

ARGENTINOS BĖDOS
lArgentlnoje Infliacija pa

siekusi netoli 200% Ir sako
ma, kad jos finansinis kredi
tas užsieniuose esąs visiškai 
sunaikintas. Opozicinių par
tijų atstovai Ir vėl kreipėsi į 
prezidentę Isabel Peron, rei
kalaudami Jos atsistatydini - 

' mo. Bet dar ekonomijos ml- 
nIsteris EmilioMondell deda 
pastangas gauti virš 300 mi
lijonų dolerių bėdos kreditą 
Iš Tarptautinio Monetarinio 
Fondo.

Argentina dar galėtų pakep
ti dlezellnlo kurokalną, ku
ri yra tik 18 et. už galioną, o 
kai benzino galionas kalnuo- 

' Ja $1, 27. Bet nuo to dar pa
didėtų Infliacija.

AR NE ANTROJI ANGOLA ?
Apie Angolą visi kalba ne

sivaržydami, kad kraštas 
slysta į Sov. Sąjungos "globą", 
bet jau panašiai kalbama Ir 
apie Etiopiją. Sakoma, kad
pati Etiopijos vyriausybė ln-

formavuslkalmynlnius kraš
tus,kad Šamai Iečiai ginkluo
jami Sov. Sąjungos užpuldi
nėja pasienio sargybas Ir vyk
do įsiveržimus Į Etiopiją. 
Jau dabar nustatyta, kad ša
mai Iečių partizanai yra gavę 
apie 250 tankų, apie 400 šar
vuotų sunkvečlmlų Ir net lėk
tuvų. Lengva prileisti galvo
jant, kad apginklavimo telks 
Ir daugiau. Dabartinis parti
zaninių gaujų įsiveržimas 
Etlopljon, turi tikslą kursty
ti vietinius kuo nors nepaten
kintus gyventojus, nes ten gy
venimo lygis yra žemas Ir 
lengva nurodyti trūkumus. 
Reikėtų suprasti, kad Etio
pijos vyriausybė suprata 
Sov. Sąjungos tikslus,bet'ar 
Jai pavjks prieš juos atsilai
kyti, jau dabar yra klaus Imu.

The Big Three al Yalta in February. 191$. At thi* 
and other meetings, Churchill earned Stalin'* 
respect by hi* capacity for food and todka.

JALTOS PASEKMĖMIS - LIETUVA DAR NEISLAISVINTA. . .

BENDRUOMENYBĖSBB
III PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS

Mielas Lietuvos Jaunime !
Mes, Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Trečiojo Kongreso 
atstovai, suvažiavę Brazi
lijoje, Sao Paulio didmies
čio kalmlnystėje, atstovau
dami lietuvių jau ilmul Ar
gentinoje, Australijoje, Bra
zilijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, Kanadoje, 
Kolumbl o e, Švedl oje, Urug- 
va uje, Vetecueloje ir Va
karų Vokietijoje, susirinkę 
spręsti pasaulio lietuvių jau- 
ilmo elkalus, sveikiname 
Jus, Lietuvos jaunime.

Į šį Jaunimo Trečiąjį Kon- 
f res ,talp kaip į du pirmuo
sius, suvažiavome todėl,kad 
laikome save lietuvių tautos 
valkais. Per mūsų kongre- 
si les keliones pirmiausia 
Ar. en i >oje, paskum Urug
vajuje Ir galop Brazilijoje, 
Jūs, Lietuvos jaunime, nuo
lat buvote mūsų mintyse Ir 
širdyse.

‘ "* i
Jūsų pasiryžimas Išlaiky

ti lietuvių tautln1 charakterį, 
nepaisant svetimųjų pastan
gų Jus paversti vienos Ideo
logijos Ir vle ’os pasaulė
žiūros žmo ėmls, telkia 
mums dvasinės stiprybės. 
Tai mus įpareigoja ne tik 
nepamiršti mūsų tėvų kraš
to Lietuvos, bet Ir visomis 
Iš: alėmis dirbti dėl jos 
šviesesnės ateities.Ta atei
timi mes tvirtai tikime, "lai 
ateičiai mes iš *aujo šiame 
Kongrese ryžtamės dirbti.

Iš šalies neį algotuose, 
lalsyal i demok atiškal pa
ruoštuose nutarimuose, taip 
skamba mūsų nūs įstatymas :

"Jaunimo Kongresas pa
brėžia, kad pasaulio lietu
vių jaunimo pagrindinis už
davinys yra remti Lietuvos 
gyventojų Ir Išeivijos lietu
vių pastangas atstatyti ne
priklausomą Lietuvos vals
tybę. Tam tikslui pasiekti, 
Jau ilmo Kongresas pasisa
ko už kovą prieš rusiškąjį 
Imperializmą Pabaltijyje Ir 
primestą komunistinę sant
varką Lietuvoje. Jaunimo 
Kon resas teigia, kad šio 
tikslo s lėkti rallma įvairiais 
taikingais būdais, kurie p T- 
klauso nuo .gyvenamo k rašto 
sąlygų".

Drauge su Jumis mes per
gyvename . es įskaitymą su 
Lietuvos gyve it ojų pilie I lė- 
mis teisėmis, Lie uvos ti
ki •' Iv ’ų persekiojimą, 
skriaudas Lie'u vos 'aunl- 
mul, mokslini kams, me~ 

Inlikams Ir kitiems, kurie 
nori laisvai reikštis. Mes 
žinome, kas Jums gresia 
už pasipriešinimą kitų už
mačioms - suėmimai, tardy
mai, teismai, kalėjimas,ka
torgos. Jaučiame pareigą 
taį skelbti plačląjam pasau
liui, valstybių vyriausybėms, 
Jungtinėse Tautose Ir kituo
se tarptautiniuose forumuo
se. Jums daromos skriau
dos bus įrašytos Istorijos 
puslapiuose kaip pasikėsini
mai prieš žmogaus prigimtį, 
o Jūsų kova už teisę kiek
vienam žmogui laisvai savo 
likimą apsispręsti bus Isto
rijoje įamžinta, kaip hero- 
iškas pasipriešinimas sveti
mųjų užmačioms.

Tėvų žeme Lietuva, mūsų 
širdy visada - skelbia Pa

saulio Lietuvių Jaunimo 
Trečiojo Kongreso šūkis. 
Mes, Kongreso atstovai, pa
saulio lietuvių jaunimo var
du, tiesiame savo ranką 
Jums, nes šventai tikime 
Lietuvos Ir lietuvių tautos 
ateitimi.

PLJ Trečiasis Kongresas

ALTO INFORMAČlJA

Veiksnių ryšiai Ir Lietuvos 
re ikalal

Amerikos Lietuvių Taryba 
vasario 2 d. turėjo posėdį, 
kuriame, svarstant Iš Vilko 
gautą laišką, palankiai pasi
sakyta dėl darbų glaudesnio 
derinimo Ir dėl paramos 
Lietuvos laisvinimo reika
luose. Priimtas tekstas at
sišaukimo į Išeivijos lietu
vius Vasario 16 minėjimo 
reikalu. Nuspręsta pareikšti 
protestą National Geogra - 
phlc dėl Iškraipymo faktų 
ryšium su Lietuvos okupaci
ja. Nusistatyta atkreipti vi
suomenės dėmesį į reikalą 
laiškais Ir telegramomis 
kreiptis į Senato narius,kad 
būtų prltmtja rezoliucija 31Ą 
kuria vyriausybė įpareigoja
ma nepripažinti Lietuvos In
korporavimo į Sovietų Sąjun
gą. Apgailestaujama,kad kai 
kuri spauda kelia neteisingus 
priekaištus Altai Ir nuspręs
ta į tai reaguoti.

Posėdį pravedė T. BĮInst- 
rubas. Dalyvavo: dr. J. Va - 
laltls, dr.K. Šidlauskas, dr. 
V.Šlmaltls, T. Kuzlenė, E. 
Vilimaitė, E. Smllgys, A. 
Pakalniškis, J. Skorubskas, 
O. Baršketytė, naujas narys 
Algis Ankus, I. Bllnstrublenė 
kun. J.Prunskls.

Dr.K. Bobelis dėl motinos 
mirties negalėjo dalyvauti.

Dr K. Bobelis

LIETUVIS SVARBIAME JAV 
MEDICINOS POSTE 
Dr. Kazys Bobelis paskir

tas nariu į JAV mediciniškų 
programų patarėjų tarybą/ 
National Advisory Council on 
Regional Medical Programs/. 
Į visą šią tarybą parinkta tik 
12 žmonių Iš visos Amerikos. 
Pareigos trejiems l metams. 
Kadencija baigsis 1978 m. 
lapkr. 30 d. Dr. Bobelį šiom 
pare igom pakvietė JAV S ve l- 
katos, Švietimo Ir Gerovės 
sekretoriaus įstaiga.Taryba 
darys rekomendacijas medi
care, medicaid, tyrimams 
skiriamų sumų reikalais, 
vykdant projektus, kaip tin
kamiau gelbėtis nuo širdies, 
vėžio ligų, nuo kraujo Išsl - 
liejimo smegenyse Ir spren
džiant kitus medicinos klau
simus. i

Dr. K. Bobelis pakviestas 
pasakyti kalbas Lietuvos ne
priklausom j-bės atkūrimo 
minėjimuose Los Angeles Ir 
Toronte, Kanadoje.

Ryšiai su ukrainiečiais
Amerikos Lietuvių Tarybą 

palaiko glaudžius ryšius sų 
latviais, estais, ukrainiečiais 
Ir kitomis pavergtomis tau
tomis. Ukrainiečių kongreso 
Amerikoje Chlcagos padali
nys sausio 24 d.buvo suor - 
ganlzavęs Ukrainos nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimą Sheraton viešbuty. 
Ukralnlečlalpakvletė Ir Altą 
dalyvauti.Minėjime ją atsto
vavo Algis Regis.

Minėjimą pravedė Ukrai
niečių kongreso Amerikoje 
Chlcagos padalinio preziden
tas J.E.Kulas.

Radijo programa 
Vasario 16-al 

Amerikiečių radijo sto
tims Altą paruošė įkalbėtą 
juostelę su Informacijomis 
apie Lietuvą Ir su lietuviš
kos muzikos garsais. Lie
tuvių radijo valandėlėms taip 
pat paruošta programa- dr. 
J. Valaičio Ir dr. K.Šidlaus
ko kalbos, įrašytos į juoste
lę. Talkinant Margučio va
dovui P. Petručlul, šios 
programos multiplikuotos Ir 
Išs lųstos jų prašiusioms lie
tuvių kolonijoms.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JUSQ I (

NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 
lalkrattj, siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po ulslsakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojoms.
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PANORAMA
L i Lietuvos i Slaisvinimą! U !,ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Lovaute <ui Canada! 
For liberation of Lithuania! For lovai tv to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENO»Ovt
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NUO KALTINIMU
Ir kt/. Atskiri protesto raš
tai buvo pasiųsti tiesiog į 
Berlyną Hitleriui, Hlmmle- 
riul Ir kitiems su parašais 
žymių lietuvių asmenų:prel. 
M. Krupavičiaus, buv.prez. 
dr. K. Griniaus ir l<t.

Lietuvių tauta kovojo ir 
prieš Stalino ir Hitlerio 
okupacijas. Istorine gėda 
lieka, kad SSSR Ir Vokietija 
tiek daug skriaudų padarė 
Europos tautoms, ypač lie
tuviams, latviams, estams, 
bei lenkams ir žydams.

Gi dabar jie .savo kaltes

žmonių šaudymą Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Gudijo
je Ir kt. Jis 1946 metais va
sario 6 dieną Rygoje kariuo
menės teismo buvo nuteistas 
pakarti. Teisme gen. F.Je- 
keln paaiškino savo veiklos 
priežastis sekančiai: "Vei
kiau Himmlerio vardu".

BRANGŪS
Vasarlo šešioliktoji - mū

sų tautos valstybingumo di
džioji šventė. Per dvidešimt, 
dvejus metus šią d leną šven
tė Nepriklausoma Lietuva Ir 
lietuviai svetur.Dabar,Lie
tuvą pavergus, jau trisde
šimt penkerl metai kaip mes 
šią dieną minim čia, išel - 
vijoje-viešai ir Iškilmingai, 
o jūs Lietuvoje ją minite tik 
savo širdyse su pasiryžimu 
ir nepalenkiama viltimi ir 
vėl, atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, šią dieną laisvai 
švęsti, vėliavoms plasde- 
nant, bažnyčių varpams 
gaudžiant.

Vasario šešioliktosios 
progomis pabrėžiam mūsų 
pasiryžimą siekti Lietuvos 
nepriklausomybės besąlygi
nės ir nesužalotos, nes ji 
yra mūsų tautinės gyvybės 
laidas. Ji taip*pat užtikrina 
kiekvienam lietuviui sąlygas 
gyventi laisvam Ir nevaržo
mam siekti ’ ššm'ehlnės Ir 
savo artimųjų laisvės 
gerovės. 1

Vasario šešioliktosios 
progomis garsiau šaukiamės 
į pasaulio sąžinę, protestuo- 
jam prieš Lietuvos pavergi
mą, okupanto žiaurumus ir 
nusikaltimus visuotiniems 
žmogaus laisvės principams

Istorinis Lietuvos nepri
klausomybės aktas minėti
nas svarbiausiai ir šiandien 
dėl to, kad jis teikia vil
ties : jei nepriklausoma Lie
tuvos valstybė atsikūrė po 
šimto carų vergovės metų, 
ji išsivaduos ir iš ruso-bol- 
ševtko' okupacijos.

Mes, laisvieji lietuviai, 
negalime tenkintis tik vilti
mi, reikia konkrečių darbų.' 
Lietuvos laisvinimo darbą 
mes dirbame susibūrę į or
ganizacijas.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kaip 
ir 1918- uju metų Lietuvos 
Taryba, savo prigimtimi iš
reiškia Lietuvos valstybin
gumą. Dėl to jo paskirtis ir 
uždaviniai yra iš dalies 
skirtingi nuo lietuvių išei
vių visuomeninių organiza
cijų. Bet šiuo kritišku me-

LAIKAS APSIGINTI
Lietuvių tauta nuo amžių 

gyveno tarp Nemuno, Nėries, 
Šventosios, Dubysos, Nevė
žio, Dauguvos upių, Baltijos 
jūros pakraščiuose.

Lietuvių tauta nepriklau
somybės laikotarpyje tole
rantiškai sugyveno su viso
mis tautomis, nes Lietuvos 
vyrausybė gerbė visas mūsų 
kaimynines tautas. Lietuvo
je visi piliečiai, nežiūrint 
kur jie gyveno, turėjo ly
gias teises į darbą, poilsį ir 
nuosavybę. Taip buvo iki 
1940m. birželio 15 dienos,
kuomet didysis kaimynas ru- stengiasi suversti kitiems 
sas okupavo Lietuvą. Nuo 
čia prasidėjo lietuvių tautos 
kančios Ir vargai.

Didieji kaimynai SSSR Ir 
Reichas III - Vokietija susi
grūmė ir 1939 m. rugsėjo 1d. 
prasidėjo žiaurusis karas. 
Žudėsi ne tik rusai su vo
kiečiais, bet kentėjo ir vi-1 mesdami kaltę visiems lie
sos kitos tautos.

Rusai komunistai Ir naciai 
vokiečiai sunaikino Ir viso
kiais būdais Išstūmė Iš1 
krašto šimtus tūkstančių 
lietuvių, apie 200.00 žydų, 
kurių dalis buvo nacių pa
rėdymu išžudyti, kiti pasi
traukė į Rusiją ir kitur. .

Po karo žydų tauta pradė
jo mesti kaltę ir lietuvių 
tautai už prisidėjimą žydų 
žudyme.

Neginčijama, kad lietuvių 
tautybės asmenys priklausė 
Vokietijos kariuomenei ar 
policijos daliniams ir kartu 
su vokiečių kariais vykdė 
Berlyno vyriausybės duotus 
įsakymus.

Lietuvių tauta juos visus 
Ir tuomet pasmerkė ir siun- tribunolas apkaltino Hitlerio 
tė visokiausius protestus Reichą III su jo nacių par- 
tuometlnel Lietuvos okupa- tljos generolais už žydų Ir 
elnei, karinei bei clvliląel kitų tautų naikinimą.1’ '‘

Ir davinių. valdžiai/ per SS generolą
Nesenai- įvykęs Vyriausio Pohl, gen. Just, SS policijos jos generolo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto seimas dėl to nutarė, 
kad "Ypatingas dėmesys 
kreiptinas į Eltos Informa
cijos tarnybos aprūpinimą 
specialistais tarnautojais, 
geresnėmis priemonėmis Ir 
lėšomis". Bet tai dar ne 
viskas: Jūsų, mieli lietu
viai, praėjusių metų aukos 
Tautos Fondui daro šį seniai 
siektą uždavinį realų ir įgy
vendinamą. Pripažįstant kitų 
dabar veikiančių informaci
jos židinių reikalingumą ir 
naudą, ELTOS INFORMA
CIJOS BIURAS rūpinsis vi
sais pagrindiniais - didžiai
siais, su Lietuvos laisvini
mo darbu susijusiais spau
dos bei 
vintais.

Šiam 
galutinai 
Ir Informacijai pastoviai 
gerinti bei plėtoti, prašo
me jūsų, mieli lietuviai tal
kos ir finansinės paramos.

J.K. Valiūnas 
VLIKO Pirmininkas

J. Balkūnas 
T. F. Pitmlnlnkas

LIETUVIAI !
tu Lietuvos vadavimo darbą 
dirbkime visi sutartinai, Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui derinant vi
sų mūsų pastangas.

Kaip rezistencija prieš 
Lietuvos pavergimą Ir kovos 
atsakėmybė subūrė į Vy
riausią Išlaisvinimo Komi
tetą skirtingas politines 
tljas Ir sąjūdžius, taip šian
dien nepriklausomybės at
statymas turi mus visus 
jungti. Šis Lietuvos laisvės 
kovos vieningumas, nesu- 
vlenodlndamas mūsų Ir ne- 
sulledamas į vienalytę vi
suomeninę masę, mus ska
tina sąmoningai eiti tikro
sios demokratijos keliu, ger
biant vieni kitų įsitikini
mus.

Informacija į pavergtą 
Lietuvą bei mūsų gyvena
mus kraštus ir lietuvių tau
tos skriaudų dokumentacija 
dabar yra mūsų veiklos Ir 
darbo vienas pagrlndlrilų už-

jų nuskriaustiesiems Ir sa
vo blogų darbų priedangai 
kaltindami atskirus asme
nis.

Gaila, kad žydų autoriai, 
rašydami knygas, atsimini
mus apie jų tautos naikini
mą, nusižengia tiesai, už-

tuviams ir kitoms tautoms 
/net lenkams/. Tuo lyg tei
sina Hitlerio - Hlmmlerlo- 
Elchmano darbus. Dažnai 
žydų autoriai, kaip Leon 
Urls, G. Reltllnger, Nora 
Levin remiasi SS vokiečių 
policijos raportais,, pagal 
kuriuos buvo vykdomi žydų 
žudymai.

Aišku savaime,kad SS bu
delių - vadų pranešimai 
Hlmmlerlul yra taip sure
daguoti, kad kaltė kristų ko
kiems nors kareiviams-lie
tuviams, lenkams, ukrainie
čiams, latviams, estams, 
olandams ar kt. Atrodytų 
taip, kad kulkos ir šautu - 
vai už tai kalti, . .

Nurnbergo tarpautlnls

daugiau aktyviau nebesiro
dė mūsų spaudoje. Buvo ir 
daugiau panašių atvejų ir tik 
po pakartotinos Intervenci
jos raštu,kad ir gerokai pa
vėluotai, ’TŽ" valdovai su- 
slorentavo, kad eina klai
dingu keliu. Kaip matome, 
jau daug kas pasikeitė Ir 
"TŽ" puslapiuose jau net 
patys jauniausieji mūsų 
"žurnalistai" drąsiai Ir 
įvairiai reiškiasi Ir jolUu 
apynasrlų jųjų rašiniams jau 
nematyti.

Gal būt, tam tikrais at
vejais, kur nors Ir kas nors 
galėjo užblokuoti jaunųjų 
pastangas visuomeninė - 
je veikloje, bet šiuo atveju 
didžiausi kaltininkai yra 
’TŽ" p.p. redaktoriai.

Gaila, kad mes vis labai 
pavėluojame, bet gyventi 
tenka su viltimi, jog vleną( 
gražią dieną mūsų spauda 
Išsiris Iš to blauraus ne
klaidingumo kiauto, taps vi
siems prieinama Ir liks di
namiška, kaip kad yra šio 
kontinento angliška spauda.

H-tls
Hamilton, Ont.

Informacljos užda-

svarbiam užmojui
įgyvendinti, tęsti

Pridedama Iškarpa pollct- 
Frldrlch Je- 

Jakeln von Renteln, Lohse keln, kuris atsakingas už

Australijos Sydney lietuvių teatras ‘■Atžala’* pradėjo šiuos metus su 
V. Alanto komedija "Šiapus Uždangos". V. Vilkaičio nuotraukoje da
lyvavę aktoriai: iš kairės: J. Dambrauskas, S. Skorulis, P. Rūtenis, 
G. Zlgaitytė, J. Maksvytis. D. KarpaviČienė ir Dauguvietytė —K. 
Šniukštienė. Veikalą režisavo J. Dambrauskas, dekoravo A. Pin
kas. Premjera įvyko š.m. sausio 11 d. Sydney lietuviu klube.11 d. Sydney lietuviu klube.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

GANA KOMEDIJŲ. ;. .

"The greatest show of li
ving wax (works on, earth", 
t.y. "didžiausia pasauly ko- 
niedlja, suvaidinta vaškinių 
iškamšų", kaip pareiškė 
vienas korespondentas. Tuo 
tarpu Kanados mlnisteris 
pirm. Trudeau pasakė, kad 
"this conference Is not bin
ding In anything". Jam gerai 
atklrtokltas korespondentas, 
"why to bother going there

2 psi.

In the first place. Russians 
worked on It for more then 
20 years.. ! "Gt amerikietis 
žydų kilmės TV pranešėjas, 
pareiškė savo komentarus 
šitaip: "If we had peaceful 
coehlstence for 30 years, 
perhaps we will have peace 
for’another 30 years. After 
all, It doesn't cost us Ame
ricans a penny". Kažin klek 
bilijonų dolerių kainuoja tal
kos Išlaikymas Vldurlnluėse 
Rykuose tarp Izraelio Ir

arabų ? Izraelitų kilmės 
žmonės net New Yorką už 
tai pardavė, gi mes moko
me už alyvą stebėtinas kal
nas ir tai, kažin, ar bus ten 
išlaikyta taika bent 3O-člai 
metų ? /

Mano nuomone / kaip jau 
yra išsireiškę ir kiti/, ši 
konferencija nėra kas kita, 
kaip RTBBENTROPO - MO
LOTOVO 1939 m.rugpiūčlo 
23 ir rugsėjo 28 dienomis 
pasirašytų vokiečių - rusų

"VEIKIAU HIMLERIO V ARDU".. .iškar
pos nuorašas iš “Švyturys” žurnalo 1974 
m. gegužės mėnesio, Vilnius. 

( TEKSTAS)
Neišvengė bausmes ir pagrindinis fa

šistinių budelių, siautėjimo ir rasiniu žu
dynių, okupuotoje šalies teritorijoj'e va
das bei dirigentas — buvęs vyriausiasis 
SS ir policijos vadas “Ostlande", SS obe 
rgrupenfiureris ir policijos generolas Fri* 
drichas Jekelnas, paskirtas į šias parei
gas Himlerio Įsakymu 194 1 metų lapkri - 
čio pabaigoje.

Būdamas vienu iš Hitlerio ir Himlerio 
pakitėniųfpadėjo Hitleriui užgrobti val
džia 1933 metais), Jekelnas iš Jų tiesio 
giai gaudavo direktyvas ir nurodymus nar 
kinti Pabaltijos tautas._ Verti dėmesiojo 
parodymai apie hitlerinės Vokietijos pla
nus Pabaltijo kraštų atžvilgiu.

Teisiamųjų suole Jekelnas taip aiški
no savo "veiklos” priežastis, nurodyda - 
mas ir kartu dar karta demaskuodamas 
nusikaltimus hitlerines Vokietijos pla
nus;

“Tarybinius žmones naikinti tiesiogi
nius nurodymus ir direktyvas duodavo 
vokiečių vyriausybė ir jos organai. Tai 
buvo daroma, kad būtu greičiau pavergta 
užgrobta tarybinė teritorija.vykdant na
cistinę programą užkariaujant gyvybine 
erdvę vokiečiams...
... Himleris man suteikė labai plačius 

įgaliojimus. Jis įpareigojo veikti jo var
du, kontroliuoti ir Įsakinėti tais atve
jais, kai dėl kokiu nors priežasčių jo 
Įsakymai nebus vykdomi.

Himleris liepe man darba/Ostlan- 
de“ organizuoti taip, kad visoje Pabal 
tijo ir Baltarusijos teritorijoje butų vi
siškai ramu ir kad žydai “Ostlande1* bu
tų visi sunaikinti. Himleris kalbėjo ir 
apie kitas tautas, gyvenusias’Ostlando 
teritorijoje.. Ypač pabrėžė savo neapy 
k an ta lietuviams, vadindamas juos že
mesnė rase...“

Tik po karo tapo žinomi hitlerinės Vo 
kietijos vadeivųplanai Lietuvos, Latvi- Hlpnrxs ir iaf noq kova nriAŠ 
jos ir Estijos tarybinių respublikų atžvil-alenos lr Jal» ne® KOva Prles 
giu. šias respublikas buvo numatyta Įjun fedrallnės valdžios remia — 
gti į Vokietijos sudėti, o jose apgyven „„-vi No-
dintl vokiečius. Iš anksto buvonumatyta mus neDrus DUS sunki. Na 
ir suplanuota nežymią vietinių gyvento- mas PO namo vis pereina 
jų dalį palikti vietoje ir suvokietinti.Ki- ,
ti turėjo tapti vergais, juos perkėlus i negrų rankon. Jie juos nu- 
Vokietiją ar nuniokotos Baltarusijos t£ perka UŽ 200 dol. Užstato , 
rito rija, o likusius — didesniąją dali — . , ,
fiziškai sunaikinus... ‘ “ paskui nugyvena Ir palieka

jekelnas buvo vienas svarbiausių fa- lau?vnUa Namu aavlnlrika 
šistųnusikalstamų planų. Pabaltijo teri lauzynu® ' Namų SavinifUCa 
torijoje vykdytoju, savo žinioje jis ture-todėl Ir priešinasi segrega

cijai. Jei jie kultūringai gy
ventų, niekas nei žodžio ne - 
sakytų. Draugijos pirminin
kas Bacevičius Išrinktas 
1976 metams yra namų pir
kimo-pardavimo pardavėjas 
Jis surengė demonstracijas , 
prieš kitus namų pardavėjus 
kad jie nesiūlytų juodžiams 
pirkti namus.Jų gi pragyve
nimo šaltinis parduoti i na
mus. Reikėtų stipriau pa-

NEGERUMAI CHICAGOJE

Marųuette Parko namų 
savininkai lietuviai susior
ganizavo į draugiją, kuri jau 
netoli 50 m.kaip sėkmingai 
veikla. Bet ateina juodos

jo gausią SS kariuomenę, kitus polici - 
nius bei "baudžiamuosius junginius, taip 
pat kalėjimus ir koncentracijos stovyk
las.

Jekelnui pavaldus buvo ir pagarsėjęs 
savo žvėriškumais SS 16 policijos pul
kas. ?.

sutarčlų patvirtinimas /ra
tifikavimas/. Rusai lau
kė šios progos apie 30 me
tų, t.y. nuo 1945 m.spalio 
5 dienos, kuomet jiems bu
vo atmesta teisė reprezen
tuoti Pabaltijo valstybes 
Nurnbergo teismo metu.

Dar 1940 metais birželio 
30 dieną /balsių išvežimų 
metu/,, prof.Krėvei-Micke
vičiui lankantis Maskvoje 
/kaip "vicepresident of the 
puppet government"/, MO
LOTOVAS ironiškai pareiš
kė, kad "tradicinė rusų po
litika, praktikuojama nuo 
IVA'NO BAISIOJO laikų, rei
kalauja L let u vos inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą".

Kokia 
mena 
nėšio 
kitur.

Ironija. Kas neprlsl- 
balslųjų birželio mė- 
Išvežlmų į Sibirą Ir 

J. Benius
Montreal, P.Q. smerkti federalinės valdžios 

atstovus, kad blaško sunkiai 
mūsų uždirbtus pinigus- už - 
kirsti kelią paskoloms. Te - 
gul jas gauna tie,kurie suge
ba Išlaikyti namus, jų nenua- 
llna. Savininkai, susIrūpln- 
klme ’.
-Žmogžudžiai Ir kriminalus - 
tal Chlcagoje -
Mūsų tautiečiai Irgi kar

tais patenka į nemalonias si
tuacijas. Čia gyveną klek 
apsipratę ir saugosi, bet la
bai svarbu Iš kitur atvyku
sioms atsiminti,kad nežino
mo žmogaus nesiklausk gat
vės, neįsįleisk jo į mašiną, į 
namą, ne važinėk posaltūnus

ŠIMTAPROCENTINĖ TIESA

"TŽ" š.m. Nr.l, skyriuje 
skaitytojai pas įsako, V. St a- 
nevlčlenė rašo,kad savo lai
ku vyresnio amžiaus žmo
nės su savo užsispyrimais

jaunąją kartą lš- 
vlsuomenlnės veik-

tai yra šlmtapro-

Išstūmė 
bendros 
los.

Taip,
centinė tiesą, bet tenka lai
kyti stebuklu, kad V.Stane
vičienės toks pasisakymas 
tilpo "Tėviškės Žiburiuose".

Imkime kad Ir vieną tokį 
atvejį, kai prieš keletą metų 
T. T. pranciškonai Toronte,( ]ęUr nėra lietuvių. Iš Kana- 
savo viename namelyje buvo 
davę lietuviams studentams 
patalpą. Kaip tie studentai 
ten leido savo laiką, taikl
ias reikalas, bet jie planavo 
aktyviai įsijungti į visuome
ninę - tautinę veiklą. Pirmo-i 
je eilėje jie nutarė pasiro
dyti spaudoje su savo už
mojais Ir vienas Iš pirmųjų 
buvo .tudrls Šileika su savo 
rašiniu "Tėv. Žiburiuose". 
Bet vietoj tėviško pamokymo 
jis buvo smarkiai sukriti
kuotas, kitaip pasakius, ga
vo apynasrį. Jaunas "vlsuo 
menininkas" Išsigando Ir

dos, Toronto atvyko Liudas 
Bražukas ir Algis Vitkus su 
mašina.Pasiklydę, atsidarė 
langą ir pasiklausė kelio . 
Priėjęs negras trerikėLludul 
į veidą ir labai sužalojo no
sį. Ligoninė,operaęlja, su
grįžo į Toronto sužalotas... 
Tai vienas atvejis, o klek jų 
čia vyksta kasdien?-Gerai, 
kad prez.Ford*as sausio 19d 
Kon reso kalboje pabrėžė: 
kas naudos ginklą kitam žu
dyti, tegul nuo jo pats žūna ; 
kas kita sužeidžia, gauna ka
lėjimo; Balys Svalia

Chicago, UI.

PRATĘSIAMAS KONKURSAS
PLIAS CENTRO VALDYBA, 'susitarusi su prof. STE

PONO KAIRIO PAMINKLUI statyti vykdomuoju komitetu 
prieš kuri laiką paskelbė k o n k u r s a prof. Stepono Kairio 
paminklui suprojektuoti. Pranešama visą žiniai, kad šis 
konkursas pratęsiamas iki 1976 m. (gegužės mėn. 1 d.

Projektas turi atitikti ankščiau jau paskelbtas spau
doje taisykles. Skiriamos premijos— $500 ir $ 150.

Del konkurso ir projekto taisyklių ir dėl prof. Stepono Kairio biografi
niu duomenų prašoma kreiptis Į PLIAS —C V na4 inž. B- Masiok^, 
6033 N. Sheridan Rd. 44M, Chicago, 111.60660 USA. Tel.<1121271-4333.
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Jaunimo kongresui aukos
KANADOS LIETUVIAI GAU
SIAI AUKOJO PLJK-ul.
, Trečiasis Pasaulio Lietu

vių Jaunimo Kongresas jau 
praeityje. Jam suorganlzuo- 
■tlbuvo paaukota daug rūpes
čio Ir darbo valandų. Ta
čiau, neužteko vien darbo Ir

buvo surinkta virš 16.000 
dole rlų.

Centriniam vajauskomlte- 
tul perduotos sumos buvo 
paskirstytos sekančiai:

P.L. B. Valdybai:
$ 7.632.25 /7.5OO dol.U.S/

Jaunimo Kongj\.tstovams:

Anapilio Moterų Burells- 
$ 50; K. L. B Krašto V-ba 
-$5O;Prls įkėlimo Par. Pen - 
s įninku Klubas-$50;Kanados 
Sporto Apygarda-$20. 
Iš viso ; $3.147,00.

Asmeninių aukų surinkta 
viso $ 3.110,00.

Esame dėkingi lietuviš

koms organizacijoms Ir pa
vieniams asmenims už'gau
sias aukas paremiant mūsų 
lietuviškąjį jaunimą.

Visos surinktos aukos bu
vo perduotos Vajaus Komi
tetui Kanadoje.

III-jo P.L. J.Kongreso 
Vajaus Komitetas Toronte

VAGIS
rūpesčių - reikėjo Ir daug 
lėšųkongreso Išlaidoms pa
dengti. Bendrajam lėšų tel-

$ 1.500.
Kanados Jaun.S-gos V-bal 

$ 2.096. 89/llkutls/.
IŠ DETROITO RAŠO ALF. NAKAS

Novelė, laimėjusi antrą 
premiją Pasauliniame Espe
rantininkų Kongrese /UEK/ 
1975 metais. Parašyta origi
naliai Esperanto kalboje. 
Vertė Pr. Enskaltls.

Iš lauko pusės namas at
rodė Išdidžiai.* Jis stovėjo

Tada vyras priėjo prie ant 
stalo stovinčio telefono. 
Laisva ranka jis lėtai Išsu
ko telefono numerius Ir kal
bėjo: "Pranešu, kad aš sa
vo namuose sugavau vagį. 
Vadinuosi Aleksas Adler. 
Mano adresas - 12 Žalioji 
Alėja. Ar jūs skubate ? Ge
tai".

kimo vajui vadovavo P.L.B. 
V-ba, nustačiusi kvotas 
paskiriems kraštams. Ka
nadai buvo paskirta sūri iktl 
7.500 U.S. dolerių. Dar 
ankstybą 1975 m.pavasarį , 
K.L.B. Krašto V-bos ini
ciatyva, buvo sudarytas 
centrlpls vajaus komitetas 
Kanadoje: Dr. J. Sungalla 
/ pirm. /, J.Vaičel tanas/ ižd./ 
R.' Čepaltytė Ir Alg.Čepas 
/nariai/. K.L. B. apylinkių 
valdybos buvo paragintos 
sudaryti vajaus komitetus 
savose apylinkėse. Kaip į- 
p as'a, vasaros metu bet 
kokia mūsų veikla sustoja. 
Taigi, Ir lėšų telkimas 
kongresui prasidėjo tik ru
deniui įpusėjus. Nežiūrint 
vėlyvos vajaus pradžios Ir 
nelemtai ilgo pašto streiko, 
galutiniais vajaus rezulta
tais galime tikrai pasl- 
dž įaugti.

Per centrinį vajaus komi
tetą surinkta sekančiai: / 
Torontas........................................$6,257.7 4

. 2.110.40 

. 1,375.00 
.. 5CG.00

250.00
. 100.00

200.00
.. 129.00 
I 100.00 

100.00
.. 71.00.

Kanados Centrinis Vajaus 
Komitetas džiaugiasi dėl taip 
gerai pavykusio vajaus P.L. 
J.kongreso reikalams .Tiki
me, kad lietuviškasis jauni
mas mūsų neapvils ir ši In - 
vestaclja atneš serą divi
dendą lietuviškam reikalui

Taip pat, komitetas reiš
kia gilią padėką K. L. B. a- 
klų v-boms bei jų vajaus 
komitetams už šią nuošir
džią talką, o Kanados lietu - 
vlams Ir lietuviškoms orga
nizacijoms bei Institucijoms 
už gausias aukas jaunimo 
reikalams.

III-jo P.L. J.Kongreso 
Vajaus Komitetas Kanadoje/

TAMSOJE PASKANDINTAS DIDELIS ĮVYKIS
Didelis įvykis ? Kuris ? 

Na gi, trečiasis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. 
Ištisus metus, gal Ir ilgiau, 
jam ruošėmės. Ruošėmės, 
Išties, ne mes, ne seniai, o 
pats jaunimas. Perdėm lie
tuviškas, nes augęs, ypač 
Šiaurės Amerikoje, 
renesanso sūkury. 
Idėjų, energingas, 
žęs kalnus nuversti.

etninio 
Pilnas 

paslry- 
Ruošė- 

sl planingai Ir rimtai. Čia 
Kanadoje, čia Jungtinėse 
Valstybėse, šaukė prleš- 
kongreslnes konferencijas. Į 
Pietų Ameriką siuntinėjo 
savo kurjerius bei Instruk
torius. Kongreso temomis 
rašė, rašė, rašė į spaudą. 
Mes,seniai, tik skaitėme, tik 
dldž lavom ės Ir rankas try- 
nėme. Ne, ne pirmieji du 
kongresai nė Iš tolo nepri
lygo tokiam jaunimo anga
žavimuisi. Tiesa, jaunimas,

Ir konkrečių žinių, su dato
mis, su pavardėmis, su vie
tovių pavadinimais.Deja, de
ja. Praėjo N. Metai. Praėjo 
savaitė po jų. Jaunimas su
grįžo. Konkrečių žinių mes 
tebelaukiame. Žinau, jauni
mas jas ruošia. Jaunimui 
paskirtas vienas PASAULIO 
LIETUVIO numeris. Jauni
mo reportažai bus Ir laik
raščiuose. Bet tai nebebus 
kongreso dabartis. Tai ne
bebus tas, ko laukė eilinis 
skaitytojas savo dienrašty
je, kad mintimis galėtų su 
savo jaunimu susitikti, kai 
jaunimas dabar kažką svar
baus darė. Viskas, ką skai
tysime už savaičių Ir mėne
sių, bus "once upon a time, 
es war elnmal" gyveno kar
tą. .. Kai karštą dąbar ži
nią būtų griebę visi skalty- 
tojal, atvėsus los nebelies nė 
pus ė.

Hamiltonas........... . .........................
Montrealis.......................................
Windsoras.......................................
Londonas (vajaus komitetas) 
—(studentu klubas).......

Ottawa.............................................
Rodney (KLB Apylinkė)............
—(Liet, ūkininktį klubas) 

Winnigegas...................................
St. Catharines......... . ...................

Viso.............. $1 1.229.14

Šalia suminėtų sumų, per
duotų centriniam vajaus ko - 
mltetul kai kurios apylinkės 
rinko "lėšas atskirai savo 
atstovųkellonėms finansuoti. 
Tiksliai nėra žinoma, klek 
buvo surinkta, tačiau neabe
jotinai bendra suma prašoko 
5.000 dolerių. Taigi, iš vi
so Jaunimo Kongresui/ir 
savo atstovams/ Kanadoje s įkėlimo Par. Skyrius- $50;

III P.L. J. Kongreso 
Piniginio Vajaus Toronte 

Apyskaita
Toronto A-kės Vajaus ko

mitetą sudarė;Crd.Kallnaus- 
kas/plrm./, Dainora Juoza
pavičiūtė, Lina Vaitiekūnai
tė, Silvija Šarkutė, Andrius kuris į kongresą važiuoti 

i Gaputls Ir Raimundas Sun— rengėsi, savo pinigų dar ne
gaila. Jiems talkininkavo K turėjo, o priklausė nuo tėvų 

Į L. B. Toronto Apyl. pirmi - kišenių. Todėl Ir lėšų telkl- 
nlnkas Vyt. Blrleta. Aukų mas buvo atiduotas į senių 
surinkta; rankas. Vienintelis dalykas.
Llet.Organizacijos Ir Instl - visa kita,.„sakau, paties jau- 
tucljos:

[ Kanados Lietuvių Fondas-$
1. OOO; Paramos K oop-vas $ 

'600; Prisikėlimo par.Koop- 
vas -$500; Lietuvių Namai 
/grąžinta nuoma už Jaunimo 
vakarą/ $500; Lietuvių Me
dikų Dr-ja- $500; Liet.In
žinierių D-j a/surlnkta Išna- 
rlų/$ 277;K.L. B. Toronto 
Ao-kės V-ba- $250; Kana - 
dos Liet. Jaunimo S-ga-$ 
200; Liet.Kat.Moterų D-jos 
Kankinių Par.Skyrlus-$lOO; 
Liet.Kat.Moterų D-jos Prl-

ntmo suplanuota Iki smul
kiausių detalių.

Pusė tuzino oro gigantų 
nuvežė juos į Argentiną. Iš 
Australijos, Kanados, Jung
tinių Valstybių/ net Iš kelių 
vietų/, Vokietijos. Nuvežė 
prieš Kalėdas Ir ten paliko. 
O mes, seniai, kurie dar į 
savo jaunimą tikime, kurie 
norime, kad jis kuo greičiau 
užimtų mūsų vietas, ėmėme 
laukti... žinių. Klausėme 
radio valandėlės, graibstė
me dienraščius. Komerci
nėmis reklamomis pertvln- 
kę prieššventiniai numeriai. 
Liesi, pustuščiai, tarp- 
šventlnlal. O apie kongresą - 
trupiniai. Tik trupiniai. Ak, 
buvo DRAUGE vienas tele
foninis pranešimas. Kažka
da apie N. Metus atėjo pir
mas reportažas apie bend
ras kongres Inlo jaunimo Kū
čias. Buvo NAUJIE NUOŠĖ 
Walterlo Rask - Rasčlausko 
rašinys, - kuriame pagirta 
laiku (atvažiavusi grupė Ir 
papeikta pavėlavusioji. O 
mes laukėme konkrečių ži
nių apie kongresą. Laukėme 
pranešimų apie kongreso 
atidarymą, apie posėdžius, 

kongreso proga po pietų Amerikos Šalį. ii kairės: Pranas Gedeika iš studijų dienas, kultūrines Ir 
Newyorko, Diana Beniušytė iš Montrealio ir dr. Viktoras Stankus iš Clevelando. kitokias pramogas. Tikslių

vienišas, tinkamame atstu
me nuo kitų namų. Dengtas 
priebutis buvo pasiekiamas 
plačiu taku, kurio abiem pu
sėmis margavo gėlių lyse
lės. Gėlės buvo tinkamai 
prižiūrimos Ir rodė, kad jų 
savininkas jas mylėjo.

Prabangiai apstatytame 
svečių kambaryje buvo tam
soka. Tik silpna šviesa nuo 
gatvių lempų įsiskverbė į 
vidų, tačiau Ir' ji tuojau 
dingo, nes kažkas užtraukė 
sunkias užuolaidas. Tuo pat 
laiku vienoje sienos vietoje 
pasirodė šviesos skritulėlis. 
Jis judėjo.Lengvai nušliau
žė pro stalą, knygų spintą 
Ir sustojo ties paveikslu. Čia 
šviesos skritulys padidėjo, 
nes vyras, kuris laikė ran
kose elektros lemputę, pri
artėjo prie paveikslo.

Pasiekęs paveikslą,laisva 
ranka pakėlė paveikslą. Pa
sirodė durelės į sieną. Tai 
buvo slapta brangenybių 
slėptuvė. Atsargiai nukabi
no paveikslą.

Mįslė įeiti? Bet ar jis 
nėra patyręs panašiuose 
reikaluose ? Jam nereikia 
spynos paslapties, tik savo 
sugebėjimo.

Jis priglaudė ausį prie 
slaptosios slėptuvės Ir pra
dėjo darbuotis. Praėjo pen
kios minutės, dešimts, pen-' 
kloltka. Kakta aprasojo pra
kaltu. Velnias. Koks b laurus 
reikalas. Jis keikėsi, bet, 
mažosios durelės nejudėjo.

Staiga jis, sustojo. Lyg pa
sigirdo Iš kito kambario 
šlamesys. Įsiklausęs miiutę, 
jis stovėjo. Nieko. Atgavo 
drąsą Ir vėl tęsė darbą. Nie
ko nesigirdėjo. Tada vienu 
kart jo priglaustoje ausyje 
pasigirdo spraktel ėjimas .Jo 
akys sužibo, jis pagyvėjo. 
Patraukė rankenėlę. Pasi
sekimas - durelės atsidarė.

Pakėlė elektros lemputę 
Ir įsižiūrėjo.Sienos padary
toje tuštumoje stovėjo dido
ka dėželė, aptraukta oda. 
Greta buvo kita tamsi meta
linė dėželė. Jis jau siekė 
Išimti dėželes,kai staiga vi
sas kambarys nutvieskė 
šviesa. Po moinento jis lė
tai pasuko galvą.

Prie durų stovėjo su re
volveriu rankoje vyras Ir kažką atsiminęs 
žiūrėjo į jį. Vyras buvo ap
sivilkęs pižama. Ilgokai juo
du tylėjo žiūrėdami vienas Į
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Galimas daiktas, kad LB 
vadai,kongreso rengime val
dinę gerus dėdes, tapšnoję 
jaunlmulper petį ir kelionėn 
įdėję po saldainį "Išlaidoms 

. sumažinti", dėl kongreso ap
atėm dymo teistasis. Galimas 
daiktas, kas svarbiausia ap- 
temdymo priežastimi laikys 
lėšų trūkumą.Galimas daik
tas, kad atlaidūs lengvati
kiai jų pasiteisinimais Ir 
patikės. Tokius eventualius 
pasiteisinimus aš Iš anksto 
atmetu. Ir štai kodėl. Yra 
toks dabar labai pigus apa
ratėlis, magnetofonu vadi
namas. Jį galima prisijung
ti net prie paprasčiausio re
zidencinio telefono. Be jo
kių abejonių, DRAUGO re
dakcija magnetofoną prie te
lefono prijungia kai reikia. 
Su jaunimu Į P. Ameriką 
skrido Ir kelios dešimtys 
senių. Klek žinau, nė vienas 
nebuvo analfabetas, mokėjo 
rašyti Ir skaityti. Jaunimo 
vadai galėjo kasdien ar.blo- 
glauslu atveju, kas antrą 
diena paruošti po sausą, 
konkretų reportažėlį, kas tą 
dieną, ar per tas dvi dienas 
kongrese vyko. Vienas Iš 
jaunimą lydėjusių senių tokį 
reportažėlį būtų nusinešęs 
prie telefono, susijungęs su 
DRAUGO redakcija Ir per 
5-10 m ta./vieną ar du ma
šinraščio puslapius/lėtai, 
garsiai, aiškiai perskaitęs.
Iš DRAUGO redakcijos ne->kltą. Vagis, supratęs padėtį, 
būtų buvę jokių,klausinėji
mų, trukdumų, nes magnl- 
tofonas viską užrašytų. Klek 
gi, ponai, kad Ir dešimt mi
nučių būtų kainavę ? Spėju, 
kad tikrai nedaugiau, kaip 
50 dolerių. Dvidešimt kon
greso dienų - tūkstantis do
lerių. Jei LB tikrai nepajė
gė tūkstantles dolerių pa
skirti Informacijai, tai gal 
keli reportažų perskaltytojal 
patys būtų po penklasdešlm- 
kę sumokėję Ir Išlaidas bent 
perpus sumažinę ? Jiems 
tikrai tūkstančiai lietuvių ntkuotl su spauda. 
Amerikoje būtų dSclngl. Ir 
dėkingas būtų dienraštis, 
pakėlęs savo prestižą.

Dabar - šaukštai po pietų. 
Jaunimo kongreso užtem
dymas yra didžiausia mūsų 
visų, nelsšklrlant nė paties 
jaunimo gėda. Atrodo,kad 
plano, kokį čia patelkiau,ar 
panašaus,visai nebuvo? Sa
kysite, kodėl gi su savo pla- 

_ nu dabar tik ateinu ? Atker-

Dabar jis pažiūrėjo į Im
tinį, kuris Iš baimės vos pa
jėgė Išstumti žodį.

-"Man sakė, kad jūs ato
stogaujate".

-"Na, jie smarkiai klydo. 
Ar ne ?".

-"Tikriausiai buvau su
klaidintas, bet jie savo at
siims".

-"Jūs turėsite Ilgai laukti, 
kol jiems atsilygins lt. O gal 
jie jus aplankys kalėjime?".

-"Velniai" - jis keikėsi.
Pas Iglrdo atvaž luojanč los 

automašinos bruzdesys. Ne
trukus skambėjo durų skam
butis .

-"Štai, policija. Jie tik
rai neužtruko". Vyras atbu
las priėjo prie durų Ir gar
siai pasakė; "Durys neužra
kintos . Įeikite".

Įėjo du policininkai Ir vy
ras revolverių įsidėjo Į ki
šenių.

-"Labas vakaras, pone"- 
pasvetklno vienas policinin
kas -"Puikiai jūs susitvar
kėte. Mes buvome Infor
muoti per radio. Šis nenau
dėlis mums jau seniai pažįs
tamas Ir mes jo jau Ieškojo
me". Jis pasak ė, savo drau
gui : "Surakink jį".

Tai padarius, jis vėl pra
šneko į didvyrį : "Ačiū, po
ne. Policijos viršininkas su- 
slrlš su jumis".

-"Suprantama. Aš pada
rysiu viską kas reikalinga".

Policininkas Išsiėmė už
rašų knygutę Ir keletą mi
nučių rašė, pasižymėdamas 
viską, kas šiuo momentu 
buvo reikalinga. Tada jis 
perskaitė Ir paklausė:

-"Ar jūs sutinkate su vis
kuo, ką aš čia užrašiau ?".

-"Taip. Sutinku".
-"O dabar leiskite pa

klausti".
-"Prašau".
-"Pasitikrinkite, ar nieko 

slėptuvėje netrūksta".
-"Matau, kad jlp nespėjo 

nieko Išimti. Bet aš patik
rinsiu. Po kelių minučių 
jis patvirtino, kad viskas 
tvarkoje.

-"Gerai. Dar kartą ačiū, 
pone" - pasakė policininkas 
Ir pasiruošė Išeiti.

-"Dar yra vienas klausi
mas" - pasakė policininkas.

bijojo Ir pajudėti.
Pagaliau atėjusia žengė 

kelis žingsnius prie jo Ir 
•įsakė nusisukti į sieną. Pa
tikrinus nerasta jokio gink
lo.

-’Eik ten į kampą" - buvo 
įsakymas, kurį vagis tuojau 
Išpildė.

tu:negalėjau nė įsivaizduoti, 
kad Čikagos gudragalviai Iš
važiavo tartum į amžinybę, 
nepalikę jokių planų komu-

Už trijų metų bus ketvir
tasis jaunimo kongresas Vo
kietijoje. Dieve gink, neuž- 
temdyklme Ir jo. Nepasįti
kėkime paštu, vlstlek, būtų 
tai oro paštas, specialaus 
pristatymo ar dar koks. 
Paštas yra pusgyvis visa
me pasaulyje. Neužtemdykl- 
mė nė kitų didesnių įvykių, 
Iš kurių spinduliuoja lle- 
tyvlška gyvybė.

-"Koks ?".
-"Kada mes įėjome į kam

barį, jūs įs įdėjote į kišenių 
• revolverį. Atsiprašau už 

klausimą, bet Jūs supraski
te, kad mūsų pareiga tai 
klausti. Ar jūs turite gink
lui laikyti leidimą ?".

Vyras ne tuojau atsakė. 
Vagis susidomėjo Ir be abe
jo tikėjos^ Išgirsti neigiamą 
atsakymą. Jam patiktų, kad 
nors Ir netiesioginiai įs-

: kaudintų. Vyras' išsiėmė 
cigaretę Ir įsidėjo į burną. 

, Tada Išsiėmė Iš klšenlaus 
■ revolverį 
> cigaretės 

ugnelė Ir 
Suimtasis 
"O t... tu 
jį sulaikė Ir pasakė: "Tylėk. 
Einame".

Du policininkai išėjo ves- 
damlesl surakintą nusikal
tėlį. Vyras juos pasekė iki 
durų Ir palaukė kol automa
šina nuvažiavo. Grįžęs, jis 
nuėjo į miegamąjį, ten jis 
nusivilko pižamą Ir rūpes
tingai pakabino į spintą. Ta- 

(Nukelta į 5 psl.)

Ir prisidėjęs prie 
paspaudė. Iššoko 
uždegė cigaretę, 

pašoko Ir sušuko:
" Policininkas

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
NEMATYTI 
ČIURLIONIO 
PAVEIKSLAI

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Beveik visi žinomi M. K. Čiurlionio paveikslai 
šiandien yra sukaupti jo vardu pavadintame Kau
no dailės muziejuje. Dauguma jų eksponuojama 
naujoje galerijoje. Imponuoja Čiurlionio idėjų ir 
sprendimų originalumas, neišsenkųs dvasios polė
kis, pagaliau ne tik darbų kokybė, bet ir kieky
bė. Apie 300 jų sukurta vos per penkerius metus. 
O dailininkas buvo nutapęs gerokai daugiau, ir 
kiekvienas jo darbas, dingęs ar atsidūręs už Lie
tuvos ribų, yra svarbus kūrybos ir mūsų kultūros 
istorijos faktas. Vieni tų paveikslų turėjo arba turi 
tik biografinę, kiti — didžių meninę reikšmę. Kai 
kas ii dingusiųjų, tikėkimės, dar gali atsirasti, to
dėl net šykščios žinios apie juos yra vertos dė
mesio.

Duomenų apie mūsų nematytus paveikslus pa
teikia dailininko laiškai, nuotraukos, parodų kata
logai ir recenzijos, artimųjų bei pažįstamų prisi
minimai. Keli Čiurlionio darbai yra Leningrade, 
Varduvoje, Krokuvoje. Štai jubiliejinės Čiurlionio 
parodos lankytojai 196] m. Kaune gėrėjosi harmo
ningąja „Nojaus arka" iŠ Leningrado rusų muzie
jaus fondų. Kitas tame muziejuje saugomas darbas 
— „Preliudas" su tūkstantiu paukščių, išskridusių 
auSros spinduliais, jau pernelyg išblukęs ekspo
nuoti. VarSuvos tautinis muziejus turi gana įdomių 
nemažų pastelę iŠ ankstyvojo „Tvano" ciklo. Kro
kuvos Jogailos biblioteka ir Čartoriskių muzie
jus — po vienų fluorofortų. Visi Šie paveikslai 
pateko į muziejus it privačių rinkinių: „Nojaus 
arka" priklausė dailininkui K. Korovinui, „Preliu
das" — Kijevo pramonininkui ir mecenatui I. Te- 
reščenkai, pastelė .ii „Tvano" — K. Stabrauskul, 
vienam Čiurlionio mokytojų Varšuvoje. Anų laikų 
kolekcionierių rankose būta Ir daugiau mūsų daili
ninko darbų, tik jų likimas Šiandien nežinomas.

Didingas „Piramidžių sonatos" Andante priklau
sė turtuoliui P. Pustofkinul; savininkui emigravus 
j Vakarus, prieS antrąjį pasaulinį karų Čiurlionio 
darbas tebebuvo Olandijoje. Kaip raSė tuometi
nis Čiurlionio galerijos direktorius P. Galaunė, no
rėta pirkti Sj paveikslų Lietuvai, bet P. PustoSki- 
nas pacėAalavęs nežmoniškos kainos. Spaudos ži
niomis. 1934 m. Paryžiuje privačios galerijos savl- 
nink»s---Van Leer turėjęs tėtis ar septynis [antra
sis skaičius nurodytas metais vėliau) Čiurlionio pa
veikslus, gautus ii B. Volmanlenės. B. Vileitytės- 
Tursienės teigimu, Čiurlionis pagal užsakymų buvo 
nutapęs Vileišių Seimai didelio formato „Ramy
bės" variantų, kuris pilietinio karo metais neva 
atiduotas Charkovo muziejaus depozitan. O. Plei- 
rytė-Puldienė' Čiurlionio padovanotų „Ilgesį" pa
liko Celiablnske. Sis darbas, nacionalizuotas kartu 
su palikta Puidų biblioteka, 1920 m. buvo pasie
kęs Maskvą — apie tai O. Puidienę informavo 
V. Mickevlčius-Kapsukas. Garsiojo kompozitoriaus 
I. Strtvinsklo dvarelyje Ustiluge buvo jo biblio
teka h paveikslų kolekcija, kurių puoSė Čiurlionio 
„Juodėj! saulė". Sena fotografija liudija, kad eg

zistavo kitoks, negu esųs Kauno dailės muziejuje 
„Miesto", arba „Vyties preliudo", variantas. Ciur- 

"Xlionio 1905 m. laiške broliui išvardyti ankstyvieji 
triptikai „Sųmonė", „Sapnas", „Dievai", du „Pa 
sakų” ir du „Fantazijų" ciklai. Parodų kataloguo
se minimi „Bokštas", „Trobelė", „Varpinė", 
„Saulė", „Saka", „Rūmai", pastelės piešiniai. 
Etiudų „Miesto" ciklui ir fluorofortų būta dau
giau negu šiandien. Deja, niekas negali pasakyti, 
ar visa tai dabar egzistuoja. „Audros" ciklas, pri
klausęs Varšuvos dailės mokyklai, sudegė, atro
do. gaisro metu dar prieš pirmųjj pasaulinį karų. 
Minėtus Paryžiaus paveikslus, iš tikrųjų priklausiu
sius B. Volmanui, Čiurlionio galerija 193$ m. įsigi
jo iš A. D. Murdeno (Mourdaen) meno galerijos, 
kauniečiui dailininkui N. Arbitblatui tarpininkau
jant. Buvo tartasi dėl septynių paveikslų, o gauta 
tik tesi, taigi vienas liko pas B. Volmanų arba 
pas N. Arbitblatų, jei Murdeno galerija nepar
davė jo dar kam nors. O gal Paryžiuje buvo bei 
liko ir kitų darbų!

Nemaža varšuviškių Čiurlionio kolegų dailininkų 
pabuvojo ir ilgiau gyveno Paryžiuje, ne vienas jų 
galėjo turėti padovanotų paveikslų, etiudų. Štai 
prieš dešimtį metų Varšuvos tautinis muziejus Įsi
gijo iš Paryžiaus antikvaro Rudnickio nedidelį 
Čiurlionio etiudų, aliejumi tapytų ant lentelės. 
Spalvingų peizažų, dažniausiai Druskininkų vaiz
dų, jis mielai dovanodavo savo bičiuliams Marke- 
vičiams, jų pusseserei iš Kapčiamiesčio V. Abla- 
movičiūtei-Hempllovai, mylimam draugui E. Mo- 
ravskiui, net savo privačių mokinių šeimoms Var
šuvoje — Brylkinams, Leskevičiams. Bent vienas 
toks paveikslas, peizažas su saulėlydžio atspin
džiais Nemune, kadaise dovanotas V. Markevičiū
tei. ligi 1939 m. buvo Gardine, du kiti — Kla- 
rimonlo dvarelyje prie Nesvyžiaus. Moravskio tu
rėtame paveiksle buvo pavaizduotas tiltelis su ap
valiais žibintais ir juo žengiųs angelas. Kažkų 
kažkas turėjo net Vilniuje (V. Čiurlionytės Karu
žienės žinios) — apsigarsino, lenkams repatrijuo
jantis po karo, bet ir to paveikslo pėdsakai dingo. 
O „Žinia" buvusi Kaune~daktaro Stonkaus nuosa
vybė! >■ •,

Trys Čiurlionio paveikslai bene prieš septynetų 
metų dar buvo prisiglaudę įžymaus meno Istori
ko Ir eksperto B. Berensono kolekcijoje, gal net 
tebėra buvusioje jo viloje netoli Florencijos, bet 
iš italų įstaigų niekaip nepavyksta gauti atsaky
mo, konkretesnių žinių.

Tokių istorijų daug, jos kartais skamba kaip le
gendos, kuriose vis dėlto girdime ir tiesos, ir vil
ties gaidų.

Štai vienas Leningrado konservatorijos profeso
rius matė 30-aisiais metais Čiurlionio paveikslų 
pas vietinį Anapos gyventojų, kuris, beje, žinojo 
ir autoriaus, vasarojusio kadaise prie Juodosios jū
ros, pavardę. Porų Čiurlionio paveikslų po šio ka
ro dar turėjęs kažkoks astronomijos profesorius

£ (Gračiovas1) Kazanėje Ar atsira.! Nieko ncia 
neįmanoma, nes kai ku-ie vis dėlto ir atsiran
da. Kaip pavyzdį paseksiu tris trumpas istorijas 

Apie 190S m. Varšuvoje Čiurlionis padovanojo 
savo mokines seseriai ir Dailės mokyklos kolegei 
Lidijai Brylkinai žinomojo „Ramybės" paveikslo 
variantų. Dailininkė Brylkina tapo aktore Sokolo 
va. paskui balerina Ryndina, gyveno Maskvoie 
Berlyne. Paryžiuje, M. Dobužinskiui pasakojo tu
rinti keletu Čiurlionio paveikslų (daugiskaitoĮCl) 
Jai mirus, „Ramybę" priglaudę sesuo Olga. buvu
si Čiurlionio mokinė. Pagaliau po pusės šimtmečio 
sis darbas, nupirktas it maskviečio B Odincovo 
kolekcijos, parkeliavo j Kauno dailės muziejų 
(reprodukuotas „Švyturyje“ 19S9, Nr. 11).

Žinomas meno kritikas dailininkas A Benua 
1910 m. recenzijoje plačiai aprašė Čiurlionio 
„Juodųių saulę“, „Žemaičių kapines" ir „Rojų" 
išstatytus Rusų dailininkų sųiungos parodoje, be 
to. paminėjo ir mažesnį kapinių etiudų. „Kalvele, 
kurioje šalia aukštų plonų lietuvišku kryžių auga 
ilgos nykios pusys. Ant vieno kapelio juokingas 
gel etinis angelėlis skelbia Paskutinį teismų" 
(„Reč". 1910111.13) Tikriausiai Behua tada matė 
paveikslų „Iš kapinių", po metų eksponuotų Penk
tojoje lietuvių dailės parodoie Vilniuje (pavadi
nimas pagal sios parodos katalogų)

Matyt, kurioje nors pomirtinių parodų Maskvo
je ar Peterburge paveikslas buvo parduotas; to
lesnės jo kelionės per kolekcionierių rankas? tiks
liai nežinomos, bet nelabai ir svarbios, nes šian 
dien šis Čiurlionio darbas priklauso Leningrado 
politechnikos instituto profesoriui A Ciudnovskiui 
Tai aistringas, pasišventęs kolekcionierius savo 
bute sukaupęs daug garsiausių XX a pradžios ru 
sų dailininkų darbu „Čiurlionis" be abejo 
trokšta prisųungti prie kitų „Čiurlioniu" Kauno 
dailės muziejuje, bet prof. A Ciudnovskis kol 
kas -nežada su juo skirtis. Kolekcionierių Tarybų 
Sąjungoje nemaža, o tokių retenybę gal jis vie
nas teturi. . . Profesoriui A Ciudnovskiui maloniai 
sutikus, reprodukuojame šj Čiurlionio paveikslų.

Trečioji istorija — apie žuvėdų žemę. Gana il
gus metus man nesisekė surasti vieno Čiurlionio 
leipcigiškio draugo pėdsakų. Pagaliau padėjo 
tikslesnės žinios, surinktos Leipcigo konservatori
jos archyve, ir Švedijoje gyvenus lietuvis inžinie
rius Z. Kalvaitis (prieš keletu metų organizavęs 
Geteborge Čiurlionio muzikos koncertus, lankęsis 
Lietuvoje kultūrinių ryšių reikalais). Pasirodo, kad 
Čiurlionio laiškuose iš Leipcigo dažnai minimas 
švedas studentas Karlas Helbortas Paulsonas vėliau 
tėvynėje buvo mokytojas bei kompozitorius Ir mi
rė 196] m. gimtajame MOrarpo mieste, sulaukęs 
gražios senatvės. Atsiminimų nepaliko, vaikų ne
turėjo. visokie popieriai nuėjo j krosnj ar sųšla- 
vynų. Truputį pavėlavome, bet panašiais atvejais 
ir to užtenka. Giminaitis dabar teturi kai kų Iš 
dėdės gaidų, jų tarpe Leipcigo 1901 —1902 m. 
kompozicijų knygų, kurios paskutiniame priešlapy
je išliko jumoristinis CiurlioAio piešinys. Tai du 
mėgėjiški autošaržai su pažymėtinu Paulsono už
rašu: „N. K. Czurlanis Lithauer". Jei vienam Var
šuvos bičiuliui, atsakydamas ir atjausdamas'^ jo 
karštų lenkiškų patriotizmų, Čiurlionis tuomet dar 
galėjo rašyti: „mes. lenkai", lai švedui jis, matyt, 
brėžte pabrėžė esųs lietuvis. „Mėgsta klausyti 
lietuviškų dainelių ir mainais paskambina man 
švediškų", rašė Čiurlionis broliui 1902 m. pavasa
rį („Apie muzikų ir dailę". 1960. p. 142),

P.esiny, patvirtina, kad Čiurlionis Leipcige bū
ru ursi ugines barzdų — ne „iki žemės", kaip 
juokavo kitame laiške broliui Stasiui, bet gana 
retų, kurios namo neparsivežė.

Paulsono palikime, rašo Z. Kalvaitis, dar yra 
maža dėžulė su data „1902“. o joje — medinis 
su guma ekslibriso štampas. Naudodamasis proga, 
noriu paskelbti Z. Kalvaičio atsiųstų atspaudų. 
Pagal stilių, motyvų (pušis Švedijai nebūdingas 
medis) ir biografinius duomenis — bevelk neabe
jotinas Čiurlionio darbas. Savo draugui jis bus 
padaręs dovanų ekslibriso piešinį su Inicialais 
(CP-Carl Paulsson], o šis pagal jį užsisakęs Leip
cige štampų ir klijavęs ekslibrisus į tuo metu įsi
gyjamas knygas. 1926 m. įsitaisė kitų ekslibrisų. 
Apie Paulsono draugystę su lietuviu ir giminės 
dar šį tų atsimena girdėję, nors konkrečiai Clur- 
lioėlu anksčiau niekas nesidomėjo. ’ -

Miniatiūrinio formato ekslibtlsas (7 17 mm) 
priklauso vadinamajam mėgėjiškam Čiurlionio dai
lės bandymų laikotarpiui Ir tuo labiau stebina sa
vo grakščiu paprastumu, komponavimu, menine 
intuicija. Berods, ir jis kiek dvelkia švelnia me
lancholija, nostalgija, kurios kupini Čiurlionio laiš
kai Iš Leipcigo. Darbelis kažkuo artimas Ir vėly
vajai žemaitiškų kapinių kompozicijai Iš A. Ciud- 
novskio kolekcijos.

Taigi ne vien knygos, kurias minėdavo seno
liai, bet Ir paveikslai, net piešinėliai turi savo li
kimų. Kai atsiranda — atskleidžia Vertę.

Gerai, kai tas likimas gailestingas, o kai liūd
nas — tebūna jis pamokančiu įspėjimu gyvie-
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Iš mūsų kultūros istorijos U

Vilniaus universiteto
J. Slovackis. Poezija. 2 tomus 

taip pnt 3 čia tomą
Kordllanas 1 knygą
Arabella I „

Poema apie pragarą 1 
Trys poemos I .,
Baladlna 1 .,
Lltla Veneda 1 „
Mazepa I „
Benlovskls 1 „

Ir verčianti diktuoti sekretoriui, sutrukdė atsakymų. Jau 
kuris laikas nusišalinęs nuo visuomeninių reikalų, glo
bėjo titulo aš nesu vertas, bet leiau mano vardas pa
sirodė Jums naudingas, Įkuriant Jūsų bibliotekų ir prisi
jungiant prie Jūsų darbų, aš būsiu laimingas, galėda
mas pasiūlyti jj Jūsų dispozicijon.

Aš esu didžiai dėkingas už Jūsų laiškų, net per daug 
palankų, ir turiu garbės būti, Generole, su didžiausia 
pagarba

Jūsų labai nusižeminęs 
ir klusnus tarnas Satobrianas*

biblioteka Versalyje
1Q1Q METŲ vasarų prancūzams užėmus Vilnių, 

Napoleonas aplankė universitetų. Rektorius 
Janas Sniadeckis paprašė leidimo pristaty

ti universiteto dėstytojus. Supažindindamas su Euzebi
jum Slovackiu, tarė:

— Profesorius Slovackis.
— Koks profesorius? — paklausė Napoleonas.
— Lenkų literatūros, didenybe, — atsakė rektorius.
— Tai lenkai ir literatūrų turifl — nusistebėjo Napo

leonas. ..
Kiek šis pasakojimas tikras, o kiek pramanytas, neži

nia. Poetas Julius Slovackis, viename savo eilėraštyje 
aprašė jj. Tai to paties lenkų literatūrų dėsčiusio Vil
niaus universiteto profesoriaus sūnus, teip pat patyręs 
karčių tremtinio dalių Napoleono tėvynėje.

Nelemtais 1831 metais didelis būrys Vilniaus univer
siteto auklėtinių prieglobstj rado Prancūzijoie. Jau prieš 
dešimt metų Paryžiuje buvo jsikūręs Leonardas Chodzka 
(baigęs Vilniaus universitetų, dirbo M. Oginskio sekre
torium, publicistas istorikas, emigrantų knygų leidėjas, 
vienas Lietuvių draugijos Prancūzijoje organizatorių). 
Jis buvo pasiekęs net Prancūzijos tautinės gvardijos ka
pitono laipsnį, kurį laikų buvo generolo Lafajeto adju
tantu. Be abejo, Chodzka kiek galėdamas padėjo ir 
kitiems vilniečiams, todėl jų daugiausia ir įsikūrė Pary
žiuje. Eustachijus Januškevičius (Vilniaus universitete 
įgijo teisininko specialybę; Paryžiuje turėjo knygynų ir 
leidyklų; paskelbė prisiminimų apie A. Mickevičių, J. 
Lelevelj ir kitus vilniečius) įsteigė emigrantų knygynų, 
kuris ne lik platino literatūrų, bet ir leido J. Slovackio, 
A. Mickevičiaus veikalus. Likimas išsklaidė vilniečius po 
visų Europų. Profesorius J. Lelevelis buvo priverstas 
prieglobsčio ieškoti Belgijoje. Utopinio socializmo šali
ninkai Stanislovas Vorcelis (revoliucionierius demokra
tas, Vilniaus universiteto auklėtinis, lietuvių, lenkų, rusų 
ii kilų tautų revoliucinio judėjimo solidarumo šalininkas) 
Ir Ezekielis Stanevičius (apie jj žinoma labai mažai: 
buvęs Lyduvėnų dvaro valdytojas, pasižymėjo sukilimo 
metu, o emigracijoje dėjosi prie utopinių socialistų) tu
rėjo išvykti j Londonu. Tačiau pagrindinis branduolys 
likcf Paryžiuje, ir jis tam tikru mastu koordinavo emigran
tų veiklų.

Vilnietis Ipolitas Klimaševskis (ar Klimašauskas; bai
gęs Vilniaus universitetų, dėstė gimnazijoje, rašė eilė
raščius, straipsnius apie Lietuvos praeitj, bendradar-

4* pel.

biavo spaudoje) sumanė suvienyti išblaškytus emigran
tus, įsteigiant visiems aktualų kultūrinj centrų — bib
liotekų. Pasiūlymas buvo sutiktas su džiaugsmu. Su
daroma iniciatyvinė bibliotekos steigimo grupė, j kurių, 
be sumanytojo, įeina J. Lelevelis, E. Januškevičius, bu
vęs Vilniaus universiteto vizitatorius Liudvikas Pliateris 
(Vilniaus universiteto auklėtinis, Kosciuškos sukilimo da
lyvis, baudžiavos panaikinimo šalininkas), Žemaitijos ba
jorų maršalka ir vienas sukilimo vadų Ezekielis Stanevi
čius, Antanas Hlušnevičius, Vincentas Tiškevičius ir kiti. 
Iš pradžių siūlyta bibliotekų pavadinti Lenkijos trem
tinių, bet dauguma nesutiko, ir ji gavo Vilniaus uni
versiteto bibliotekos Versalyje arba sutrumpintai — 
Vilniaus—Versalio bibliotekos vardų.

Bibliotekos saugotojo ir tvarkytojo postas teko I. Kli- 
maševskiui. Norint naujam kultūros židiniui suteikti dau
giau svorio, jos vyriausiuoju globėju išrenkamas suki
lėlių generolas A. Ostrovskis. Pagaliau 1841 m. bir
želio 9 d. Versalyje buvo įkurta 1831 m. sukilimo da
lyvių — emigrantų biblioteka. 1849 m. Paryžiaus prie
miestyje Batinjolyje jsfeigiama emigrantų mokykla, ku
rios direktoriumi paskiriamas tas pats I. Klimaševskis; 
Vilniaus biblioteka iš Versalio taip pat perkeliama j Ba- 
tinįolj.

Vilniaus biblioteka Versalyje buvo steigiama tuo me
tu, kai caras įsigeidė galutinai uždaryti pažangų Vil
niaus universitetų. Todėl šios mokslo šventovės šimtme
čiais kaupta didžiulė biblioteka buvo negailestingai pie
šiama ir dalijama j kairę ir dešinę. J. Klimaševskio pran
cūzų kalba išleistame atsišaukime buvo smerkiami šie 
barbariški carizmo veiksmai ir skelbiama, kad Vilniaus 
universiteto biblioteka iš naujo įkuriama užsienyje — 
Versalyje.

Tokj atsišaukimų 1842 m. pradžioje gavo ir Paryžiuje 
gyvenęs Julius Slovackis. Neilgai delsęs, jis atsiuntė 
bibliotekos saugotojui I. Klimaševskiui atsakymų:

» ..t S. m vnsnrio 25 d mnn įteikta atcISmiklmą turiu 
garbę pranešti, kad lenkų knygynas Paryžiuje Nr. n. 
run <lr t'Kelimxle (Ils lain 'artino emigranto E. Jo- 
nuSkevIčinus knygyną — V. B.I, vra b'allnlas. pateikus 
Sj laišką. išduoti Versalio bibliotekos saugotojui po 
viena egzempliorių mano knygelių. išleistų Paryžiuje, 
lai yra:

IJrle alų veikalu įteiks dar du Mykolo Čaikovskio 
remuno „Ukrainos helinanaa* lomus, kuriuos jis Ver
salio bibliotekai padovanojo per Pranciškų Llublenekl,

Paryžius. 1842" m. vasario 25 d.*
Jujlus Slovackio

Poetas Vilniaus bibliotekai padovanojo visų savo 
kūrybų, 1832—1841 metais išleistų veikalų pirmąsie* 
publikacijas. Tai vertinga, brangi dovana, praturtinusi 
jau apie 1200 tomų turėjusių emigrantų bibliotekų. Bet 
dar brangesnė buvo moralinė J. Slovackio parama vil
niečių sumanymui.

Sis taktas žinomas ir buvo komentuotas, bet nebuvo 
paskelbta, kad J. Slovackio testamentas yra pasiekęs 
Vilnių ir čia saugomas. Autentiškas dokumentas bran
gus Vilniaus universiteto bibliotekos istorijai.

Sukilimas susilaukė plataus atgarsio užsienio šalyse. 
Todėl ir Vilniaus universiteto auklėtiniu sumanymų 
įsteigti savo kultūrinj centrų Versalyje parėmė nemaža 
Prancūzijos rašytojų, menininkų ir mokslininkų. Jie su
tiko būti bibliotekos globėjais, dovanojo jai knygų. 
Prie šio sąjūdžio prisidėjo Ir politinių veikėjų, kurio, 
remdami emigrantus, galėjo turėti politinius tikslus

1841 m. sudarytame Vilniaus—Versalio bibliotekos 
globėjų surašė randame rašytojų Satobrianų (F. R. oe 
Chateaubriand), rašytojų Viktorų Hugo (Victor Hugo), 
skulptorių Davidų Danže (David d'Angers), rašytojų, Sor- 
bonos universiteto profesorių Sen Markų Žirardenų 
(Saint-Marc-Girardin), dramaturgų ir poetų Kazimirų De- 
lavinjj (Casimir Delavign), fizikų Domininkų Arago (D. 
Arago), rašytojų, Sen Simono pasekėjų Ipolitų Kame 
(H. Carnot), fiziologų Viljamsų Edvardsų (W. Edwards) 
ir daugelį kitų.

Bibliotekai dovanotų knygų surašo yra dar ir kitų 
garsenybių pavardžių. Pavyko surasti 21 rėmėjo laiš
kus (kai kurių net ir po kelis), kuriuose pritariama Vil
niaus emigrantų sumanymui, sutinkama būti globėjais. 
Štai kų rašo savo laiške A. Ostrovskiui vienas popu
liariausių XIX a. Vakarų Europos rašytojų, 73 m. am
žiaus Rene Satobrianas:

„Paryžius, 1841 m. liepos mėn. 10 d.
Generole, ,

Podagra, atimanti man garbę rašyti Jums savo ranka

Kai kurie laiškai sunkiai įskaitomi, ir juos pavyko IŠ- * 
šifruoti, talkininkaujant mūsų universiteto darbuotojui 
D. Cebeliui. Nelengva buvo taip pat įskaityti beišky
lančio poeto ir prozaiko Viktoro Hugo laiškų:

„Aš galėčiau, Pone grafe, remti Jūsų bibliotekų tik
tai knygomis. Bet jeigu to pakanka, aš padarysiu tai su 
malonumu. Taigi Jūs galite įrašyti mano pavardę, jeigu 
laikote tinkama šitai padaryti.

Prašau Jus priimti mano gilios simpatijos užtikrinimų 
Jums ir Jūsų kilniems tautiečiams.

Viktoras Hugo 
Liepos 2d."

Taip Vilniaus universiteto bibliotekos antrininkė ' at
sirado Prancūzijoje. Jos veiklos metais buvo daug svar
bių įvykių. Pakanka paminėti, kad jai teko patirti 1848 m. 
Europos revoliucijų, Prancūzijos—Prūsijos karo ir Pary
žiaus apsiausties negandas, būti didingos Paryžiaus Ko
munos veiklos Ir tragiško jos žuvimo liudininke. Paskui 
sekė kiti neramumai, pasaulinis 1914—1918 metų karas, 
prieglobsčio ieškojimas įvairiose šalyse. Ir pagaliau po 
iš'isos odisėjos šis Vilniaus universiteto auklėtinių ir 
svetimtaučių bendromis pastangomis sukurtas kultūros 
židinys kartu su J. Lelevelio sukaupta nepaprastai va
linga kolekcija pasiekė savo tiesioginę paskirt) — Vil
niaus univėrsitetų.

VYTAUTAS BOGUŠIS

‘’Literatūra Ir Menas*, 1974.

ps. Dėl techniškų kliūčių tęsinys 
"iŠ Pirmasis Lietuvos statutas* — 
šiuo numeriu pertraukiamas NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Winnipeg
MANITOBOS BENDRUOMENININKU VEIKLA

Kai Amerikoje Pasaulio 
Bendruomenės nariai ginči
jasi dėl vadovybių ir skirs
tosi į dvi dalis garbės Ieš
kodami, tai čia, Wlnnlpege 
bendruomenlnlrikal daro 
daug garbingiau - dėl Vil
niaus Ir Kauno sostinių ka
riauja. Pasėkmės ; 1973 m; 
kai Kostas Strtkaltls, nau
jasis ateivis Iš DP stovyk
los čia buvo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Win
nipeg© apylinkės pirminin
kas, tai jis pasirūpino, kad 
etninių grupių Kultūrinės 
Folkloramos pas įgarsini
mas būtų paskelbtas vietos 
anglų dienraščiuose. O į 
Folkloramos pasus įrašyta, 
kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė Ir kad prie lietuvių 
paviljono durų būtų pridėta 
Iškaba su Lietuvos sostine 
Vilniumi. Tai buvo teisinga 
Ir gražu.

Sekančiais, 1974 metais, į 
Bendruomenės valdybos pir
mininko Ir vicepirmininko 
vietas pateko jaunuoliai, dy- 
pūkų valkai. Jie sauvallškal, 
neatsiklausę valdybos, davė 
žinias įgaliotam Winnipeg 
miesto Folkloramos atsto
vui, kad Lietuvos sostinė 
yra Kaunas, tuo Vilnių lyg Ir 
pripažindami lenkams. Tai
gi, prie šv.Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčios du
rų buvo pridėta Folkloramos 
Iškaba su Lietuvos sostine 
Kaunu. Kažkas nakties metu 
žodįKaunas aptepė su juo
da smala, kad nesimatytų 
to žodžio. Taip per visą 
Folkloramos savaitės laiką, 
lietuvių paviljonas Išbuvo be 
sostinės. Dėl to buvo kilę 
ginčai Ir barniai. "Naujle- 
nuose" pasirodęs aprašy
mas užtarė jaunuolius.Dūk
tai, tie jaunuoliai kai su 
tėvais Lietuvoje gyveno,tai 
tada Kaunas buvo laikinoji 
Lietuvos sostinė Ir kad jie 
Lietuvos Istorijos nėra 
skaitę. Taip ginčai Ir bar
niai nurimo. Praeitais me
tais, vėl tiems patiems jau
nuoliams valdyboje likus,

jie paskelbė pagarsinimus 
anglų spaudoje Ir pridavė 
įrašymus- į Folkloramos pa
sus, kad lietuvių paviljonas 
bus tik Lithuania, be jokios 
sostinės. Bet brošiūroje prie 
Lithuania paviljono aprašy
mo matėsi net 1974 metais 
buvusios "Mlss Kaunas" 
mergaitės nuotrauka, rodan
ti ant mergaitės krūtinės 
uždėtą raudoną juostą su už
rašu; "Mlss Kaunas". O kad 
vietos lietuvius "nuraminti", 
tai prie lietuvių paviljono 
Iškabintos Folkloramos apa
čioje su ranka užrašė žodį: 
"Vilnius".

Dėl tokio pasityčiojančio 
"nuraminimo" be Vilniaus 
nenurlmstantlejl nejuokais 
subruzdo. -

Praeitais metais,gruodžio 
mėnesį,sušauktame visuoti
niame Bendruomenės susi
rinkime, kuriame buvo ren
kama nauja valdyba sekan
tiems metams, susirinkimui 
pirmininkauti buvo Išrinktas 
Kostas Strlkaltls, sekreta- 
rluml Bronislavas Vaičai
tis. Susirinkime pirmiausia 
kalbėjo esamos valdybos 
pirmininkas, pareikšdamas, 
kad jis Iš savo pareigų at
statydina Ir linki sėkmingo 
darbo naujai Išrinktiems 
valdybos nariams. Antras 
kalbėjo sekretorius B. Vai
čaitis tarp kitko pasakydi- 
mas, kad lenkai buvo Ir bus 
Lietuvos priešais. Po jų kal
bėjo Vincas Jonuška Ir dar 
kai kurie.

Vėliau pirmininkaujantis 
pakvietė tarti žodį 1919 me
tais pirmųjų kovų buvusį da
lyvį Vladą Steponavičių/jis 
yra Wlnnlpego miesto Ta
ryboje esančio vienintelio 
lietuvio aldermp.no, dabar 
vadinamo "Concllor" Norms, 
no Stepono tėvas/. Jis pri
sistatė, kaip buvęs pirmose 
kautynių linijose, kai lenkai 
puolė Vilnių. "Neužmirškite" 
jis ppsakė - "kad Vilniuje 
lietuviai supylė Gedimino 
kalną" Ir 1.1. Jis kalbėjo 
plačiai Ir patriotiškai. Be to
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p. Steponavičius dar pasakė, 
.kad kovojant su lenkais ties 
Giedraičiais,, dideli Ir skait
lingi lenkų būriai puolė ma
žus lietuvių būrius. Jie gal 
būtų Ir Kauną užėmę, tačiau 
laimei Iš parubežlaus pribu
vo du mūsų būriai su kulko
svaidžiais Ir pradėjo smar
kiai lenkus pulti Ir juos kul
komis guldyti kaip su dal
giais javus plaudami;Lenkai, 
bijodami savo pražūties, 
pradėjo trauktis atgal Ir ta
da mes, lietuviai, likome 
laimėtojais. Baigdamas kal
bėti, Steponavičius dar pa
sakė, kad tada lenkų kulka, 
sužalojus l jam kojos blauzdą 
Ir. šiandiena paliko žymę. 
Jaudindamasis jis pasakė, 
lenkai buvo Ir tebėra Lietu
vos priešais.

Šių kalbų paskatinti, į val
dybą buvo išr’nktl be Vil
niaus nerlmstantlejl asme
nys, kurie pareigomis pąsi- 
skIrstė sekančiai; pirminin
kas Bronislavas Vaičaitis, 
■vicepirmininkas Mečys Ša- 
rauskas, sekretorius Kostas 
Strlkaltls, Iždininkas Valen
tinas Rutkauskas, Tautos 
Fondo atstovas Juozas De
me rėčkas, Šalpos Fondo Ir 
Vasario 16 - tos Gimnazijai 
remti būrelio atstovas Ta
das Lukoševičius. Į revizi
jos komisiją Išrinkti; Juo
zas Grabys, Vincas Jonuška 
Ir Genovaitė Federavlčleuė. 
Kandidate liko O. Jančlukle- 
nė. • ,

Pareigoms pasiskirsčius, 
nutarta Vasario 16 šventės 
minėjimą, pravesti š.m. va
sario 15 dieną, tuojau po pa
maldų su atitinkama progra
ma, po kurios svečiai bus 
pavaišinti kavute Ir užkan
džiais..

Jei tik šiais metais lietu
viai Wlnnlpege rengs Folk- 
loramos Paviljoną, tai Ir vėl 
lietuviams Istorinę garbę 
teikiantis Vilnius skambės 
tiek pagarsinimuose, tiek 
Ir prie lietuvių paviljono. 
Radio bangomis girdėtame 
pranešime, sužinome, kad 
šiais metais valdžia pasklrė 
$ 60.000 paramą. JI bus 
paskirstyta Wlnnlpege Folk
loramos paviljonus rengian
čioms tautoms. 1975 metais •

buvo 30 paviljonų. Lietuviai 
šiemet jei rengs savo pavil
joną, reikia tikėtis kad Ir 
jie gaus atitinkamą paramos 
dalį. O čia, Wlnnlpege yra 
gabių lietuvių, ypatingai 
bendruomenlnlnkų tarpe.

Reikia pasakyti, kad į 
Wlnnlpego Bendruomenės 
valdybą Išrinktieji visi yra 
prasllavtfię žmonės, kai ku
rie net universitetus baigę 
Ir įvairių specialybių kursus 
Išlaikę, su įvairių požlūrų 
žmonėmis moką sugyventi. 
Taip sakant "Ir prie svečio 
Ir prie pečio". Tik, belle - 
ka palinkėti, kad jie savo 
organizacijos veiklą vestų 
s odai demokratiškos pažan
gios tiesos keliu, kad visų 
pažiūrų, tiesą mylintys lie
tuviai, galėtų jiems pritarti. 
mp nuoširdžiai linkiu.

K. Benlušls

st. Catharines
PAMINĖTA KLAIPEDA

Praeitą sekmadienį buvo 
gražiai Ir Iškilmingai pami
nėtas Klaipėdos prijungimas 
prie nepriklausomos L letu- 
vos valstybės.Pamaldose už 

,žuvusius Ir mirusius to žy
gio kovotojus dalyvavo visos 
organizacijos su savo vėlia
vomis. Ta proga ypatingai 
gražų pamokslą pasakė mū
sų tautinės parapijos klebo
nas kunigas Juvenalis Liau
da, kuris jau nuo senai ži
nomas kaip labai aukšto ly
gio pamokslininkas.

Po pamaldų tuoj pat įvjfco 
Ir oficialus minėjimas, su
koncentruotas į Išsamią 
paskaitą, kurią skaitė pats 
kovų dalyvis, dvigubas vy
ties kryžiaus kavalierius, 
Antanas Šukys. Jis taip pat 
yra Ir savanoris - kūrėjas. 
Salėje matėsi Ir kitas tų ko
vų dalyvis Stasys Jankaus
kas, kuris buvo tose kovose 
sužeistas, bet dar Ir dabar 
tvirtas Ir judrus vyras. Pa
maldų metų jis stovėjo dar 
Ir prie šaulių vėliavos. Jis 
gyvena Port Coulborne. Iš 
Niagara Falls matėsi Ir sa
vanoris Stepas Ulbinas, šią 
vasarą k lėk sirgęs,bet dabar 
vėl puikiai atrodąs.

Žmonių buvo pilna salė, 
tiek pamaldų, tiek minėjimo 
metu. Iš šalies žiūrint atro
do, kad mūsų kolonijos lie
tuvybė niekad nešlubuos.Kai 
kitur ji silpnėja, tai pas mus 
ji stiprėja. Išaugo jaunimas 
atsikelia vienas kitas naujas,

VE/D^OO^/A/
GENIJŲ IŠSIREIŠKIMAI

Tie, kurte į stebuklus dar tikį, visai į juos 
netikėtų, jeigu jie būtų juos matę-Lichtenberg.

Ruhlg, tas pamaldus žmogelis, atsiprašo, 
kad lietuviškose dainose jis perdaug įtalpinęs 
1, n, t./Raidės, kurios vokiečių kalboje vartojamos 
minint maloninius bei mažybinius žodžius/. Jis 
turėtų atsiprašyti, kad jis jų per mažai įtalpino. 
Koks sąmojus. Kokia kalbos grožybė - Lessing.

Užgęsuslą meilę dar galima atgaivinti, bet 
tšsldėvėjuslos - niekada - Musset.

Nesvarbu kas žmogui atsitinka, bet svarbu ką 
jis tame atsitikime daro - Huxley.

Nesvarbu ką žmogus žino, bet svarbu, ką jis Iš 
to žinojimo padaro - Hugo.

Šuniui nereikės pragare kentėti, o man reikės. 
Aš norėčiau būti šunim - Ingersoll.

—— parinko M. Čapkauskas

Iškilmingai pakelta vasario 
14 dieną vasario 9 vai. ry
to. Iškilmėse dalyvavo mies
to burmistras Joe Re Id.

Vasario 16 - tos šventė 
prasidėjo vasario 15 dieną 
1O vai. ryto pamaldomis 
pra ne Iškonų koplyč loję. Da
lyvavo visos organjzacljos 
su vėliavomis o taip pat Ir 
vainiko padėjime prie lais
vės paminklo vienuolyno so
delyje. _

2 vai,po pietų visi susi
rinko į Slovakų salę / Page- 
Welland gatvių kampas/ Iš
kilmingam minėjimo aktui 
Ir programai. Paskaitą 
skaitė Birutė Juozapavičiū
tė Iš Hamiltono.Meninę pro
gramos dalį atliko ansamb
lis Nemunas bei Hamiltono 
Aukuras. Dėl techniškų kliū
čių vietoje "Šimtmečių Lie
tuva" buvo atitinkama 16-tai 
vasario įžanga Ir po to lie
tuviško gyvenimo vaizdelis 
"Bumbulis Ir Dundulis".

Po meninės programos 
įvyko visos apylinkės lietu
vių pabendravimas prie 
kuklių vaišių stalo. Vaišių 
Išlaidos buvo padengtos 
įėjusiųjų auka.

Tautos Fondo atstovas Ir
gi buvo su atikų sąrašu, nes 
atikų laisvės kovai reikia. 
Kas galėjo aukojo, kas ne- 
aukos kitomis progomis.

Bendruomenės valdyba 
reiškia nuoširdų pasitenki
nimą visiems dalyvavu- 
s lems. Kor.

je esantį pluoštą stambių 
banknotų. Tada jis rūpes
tingai uždarė dureles Ir už
kabino paveikslą.

Apžiūrėjęs, įsidėjo į ki
šenių vagies paliktą ant 
grindų elektros lemputę, Iš
jungė šviesą, užskleidė pra
virą užuolaidą Ir Išėjo neši
nas valiza. Gretimoje gatvėje 
jis įsėdo į automašiną Ir 
Išvažiavo Iš miesto.

Tuo pat laiku - Jugoslavi
joje - ponai Adler patenkinti 
gurkšnojo viešbutyje vyną Ir 
klausėsi oikestro.

PATAISYMAI;
NLnr.l, 5psl. "Vandeninis 
Feljetonas" praėjo be auto
riaus Arėjo Vitkausko para
šo; 19175m. paskutiniame nr. 
6 psl. po paveiksiu sukels - 
tos pavardės tarp viešnios Iš 
Lietuvos Ir Janausklenės Iš 
Toronto; Tautos Fondo padė
koje pralelsta$lCO M. Guobys.
• L.K. Mindaugo Šaulių kuo
pa prašo paaiškinti, kad Iš
leistame Aušros Vartų para
pijos 25metų jubiliejaus lei
dinyje yra praleista patalpin
ti duota Informacija, liečian
ti tikrąją L. K. Mindaugo šau- 
llųkuopos įsteigimo data, ku
ri yra 1956 m.spalio7d. AM
• L.K. Mindaugo šaulių kuo
pos pirm. V. Sušlnskas pra
šo pranešti, kad visi šauliai 
dalyvautų uniformuoti, šį sek
madienį pamaldose.

4
XX-tos Kanados Lietuvių Dienos (1974) pamaldos Įvyko Wlnnlpego Šv.Marijos kat. katedroje kur matosi iš 
kairės: kun. S. Kulbis.SJ. vysk. V.Brizgys, mons. dr.J. Tadarauskas, prel. J, Balkdnas, G.Fedarienė ir A. 
Eimantas(skaito ištraukas iš Ibv. Rašto), du berniukai mišioms patarnavę, dvasiškis kardinole palydovas, 
kardinolas G. Flahiff, vietos parapijos klebonas kun. J. BertaSius ir kun.dr. Pr. Gaida beskaitus mald^— 
*TŽ* redaktorius. NuofraukaN. Milei šio.

prisijungia prie veiklos Ir 
tie,kurie anksčiau buvo klek 
nuo jos atitrūkę.

Minėjimas praėjo labai 
gražiai, paliko malonų įspū
dį. Jį ruošė mūsų veiklūs Ir 
visad lietuvybei jautrūs šau
liai.

• Lietuviška vėliava prie 
miesto rotušės salės buvo

VAGIS. , . ATKELTA 18 3 psl. 

da apsivilko švarku, kuris 
kabėjo ant kėdės Ir nuėjo į 
virtuvę. Paėmęs ten stovin
čią valizą,'su ja nuėjo į 
svečių kambarį. Čia valizą 
pasidėjo prie paveikslo Ir 
Išėmė iš atidarytos slėptu
vės dvi dėželes su brange
nybėmis. Paėmė Ir apačlo-

DEMESIO !
Pristatysime Pietų Ame

riką ii patį kongresą skaid
rėmis It pasakojimais. Po 
to šokiai,lengvos vaišės,lo
terija, kovo mėn.6 d.Auš- 
ros Vartų parapbos salėje , 
7;3O vai. vak.

Kviečiame visus lietuvius 
aįs [lankyti

Montreallo Jaunimas

A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GARIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

(lietuvių (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
Į (Lithuonian A.A. Group)

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu*1 
viekai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos.Atėjęs pas mus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G, 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365-0691, HenHkui N. 277-7868.

1976. II. 18

REIKALINGAS JANITOR - 
VYRAS NAMU PRIEŽIŪRAI, 
Cote dės Neiges miesto dalyje. 
DARBAS DAUNAS - part time, 
žmogus turi būti sąžiningas ir 
visad blaivus.

Skambinti 738 - 4891 
Max Frieman

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENt NUO 10,30 iki 11 vol. vole.

PROGRAMOS VEDĖJAS
U, Stcyikevi?«us, 1053 Albane! Cr., Duvernay P»Q> TEL> 669 ■ 8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST BRO ADWAY • SOUTH BOSTON, MASS. 02127

IQonif 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - vedybos - KRIKŠTYNOS

TEL. 525 - 8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicago|e ir Kanadoje metams — $30.00, putei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metama 
__ 826.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsleniuo- 
m _ $31.00 metams. Susipažinimui siunžlama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608
į—j Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuviSką spaudą.
q~Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ——
ADRESAS -------1------------------------------------------------------------

5 psl-

5

5

aldermp.no


Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosovuoM namuose — 

1

KOOPERATYVAS “TALKA”
St. East. tel. 544-7125830 Main 

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius ‘■Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

10 — 5 
10 — 5 
10 — 5 
10 — 5 
10 — .7
9 — 12 v.p.p.

v.p.p.
v.p.p.

namuose
Akordeono muzika

Pirmutiniame ir didžiausiame AJ| Al
TORONTO LIETUVIŲ • MKM/rlM
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME UZ:
Depozitus ( P.C. A) į %
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 8)6 
Terminuotus depozitus 1 metu

IMAME Vt:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 7,0 00.000

nors laikinai sustabdyti Šv. 
Kazimiero kapinių Išparda
vimą svetimiems. Dabar 
girdisi balsai, kad Lietuvių 
Tautines Kapines nori pasi
glemžti Maskvos raudonieji,

- Lietuviai pensininkai -
Senokai susiorganizavo 

lietuviai pensininkai. Susi
rinkimą pravedė sav.kūr. J . 
Tamulis, sekr.p.Litvinas,o 
socialinių reikalų atstovas
prie federalinės valdžios p. kurių lizdas yra apie Vilnį. 
Gečas nušvietė papigintų au
tobusų važinėjimo, šelpiamų 
pietų, geresnės pašalpos ga
vimo reikaluose. Jo raštinė 

- yra Margutyje Ir per radijo 
skelbiama, kada jis joje bū
na, Jei turite kokių problemų 
dėl Medicare ar mokesčių, 
kreipkitės pas jį, jis veltui 
viską sutvarkys.

Pasitraukus vienam val
dybos nariui, buvo darlnk- 
tas J. Skeivys. Dabar v-ba 
yra Iš šių pensininkų: J.Gl- 
baltls, VI. Vėlža, J.Skeivys , 
J. Blažys, J. Juozaitis,K. Ka
razija Ir M. Nagys. Nutarta 
šaukti dažniau narlųsustrin
kimus, suruošti pavasarinį 
pobūvį, šaukti v-bos posė
džius ypatingam reikalui e- 
sant. t

- Šv.Kryžiaus Llgonlnė-
Šl didelė ligoninė šiais 

metais pradės statyti didžiu
lį namą pasistatyti automo
biliams, o už 16 mėn. bus 
pastatyti nauji aptarnavimo 
rūmai. ŠI ligoninė yra po
puliari, labai tvarkinga, šva
ri. Personalas daugiausia 
lietuviškas. Juodosios rasės 
dar mažai ateina. Būtų labai 
liūdnas vaizdas, jei Lietuvių 
Plaza taptų Juodųjų Plaza... 
Krenta namų kainos, daugelis 
pasinešę parduoti,tačiau juk 
niekas neverčia. Geriau bū
ti vietoj Ir Išlaikyti lietuviš
ką centrą. Kur benubėgslmė, 
jei Ir užmiesčiuose neturtin
giesiems federalinė, valdžia 
stato namus?

Per sklypų savininkų susi
rinkimą laimėjo 4 patriotai, 
vienas tik liko "maskvlnls".

LT Kapinės- tai milijoni
nis turtas, gražiai tvarko
mas, daug lietuvių yra palai
doti Ir garbingų paminklų 
pastatyta. Net Ir komunistai 
turi juose vietos, bet jie ka
pinių nevaldys. Taryba Ir 
v-ba neturėtų leisti laldotls 
komunistams, tegul degina
si Ir veža pelenus į Maskvą, 
nes Išdavikų nenori priimti 
Ir pavergta Lietuvos žemė, 
kur patriotų sūnų Ir dukterų 
aplaistyta krauju Ir ašaro
mis.
— Dr.J. Valaitis kalbėjo apie 
Jurašo atvykimą, jo sutiki - 
mą Ir paskaitą Marijos Mo
kykloj. Margutis perdavė jo 
sutikimą New York*e,Kultū
ros Židinyje.

Visi lietuviai linki Jura
šams gero įsikūrimo Ir 
dirbti Iš vien toliau dėl Lie
tuvos .

- Naujos Knygos -
Narūnės Vaikystė-tal pul

ki knyga valkams. Lietuvių 
Literatūros Istorija I-II to - 
mas jau pas Ii odė.

Kitos knygos,kaip Škirpos 
Sukilimas, Juclūtės Pėdos 
Mirties Zonoje, tautiečių 
Ieškomos, nes baigia Ištirpti 
laidos. Būtų gera turėti ir 
Partizanų knygą, pristatyti 
ją svetimtaučiams.

-Dainavos Ansamblls-
Vadovaujant prof. Jurgu- 

člul, vasario 29 d. stato nau
ją muzikinį ve įkalą, kuolam-Kėsinasi Į lietuvių tu r tą -

Prieš keletą metų daug tekstą parašė rašyt. D.Bln- 
trluso Ir vargo pareikalavo dokle n ė. Bal. Brazdžionis

koncerte, Toronto Lietuviu namuose. Jį sudaro solistai V. Verikaitis 
ir R. Strimaitis, šis duetas publikos buvo labai šiltai sutiktas. Tai bu
vo jų pirmas pasirodymas. Vasario 22 d. jie yra pakviesti į Dytona.Ohio. 
atlikti vasario 16-tosios programa.(iš kairėsVerikaitis,Strimaitis).

6 psl.

IMA:MOKA:
: 2 m. term. dep.
: 1 m. term. dep.
: taupymo s-tas
t pensijų planų

daugiau darbo savo judesių 
Ir balsų aplyginimui.

Bet greta sėdėjęs kaimy
nas, nebenori klausyti savo 
bendro. Įsiterpdamas, jis 
pertraukia parengimu besi
gėrintį tautietį Ir tiesiog pa
sako, kad vakaro programa 
jis visai nesidomėjęs. Jis 
atėjęs Į bailų pagerbti mūsų 
darbštųjį jubiliatą. Jis no
rėjęs pamatyti kaip Ir kiti 
parodys jam pagarbą. Tiks
liau pasakius, kaip bus už
akcentuotas to žmogaus di
dysis triūsas Ir jo Ištvermė. 
Juk reikia tik Įsivaizduoti 
tokią žmogaus valią Ir užsi
spyrimą. Tiesiog sunku pa
galvoti, kaip vienas asmuo 
gali tai Išvežti. Diena Iš die
nos, savaitė po savaitės.Pa
galiau metai po metų be jo
kios pakaltos, be atostogų. 
Juk tai reikia geležinės va
lios. Ypač anksčiau, kai 
programa buvo transliuoja
ma 6 dienas savaitėje. To 
dar maža,pastaraisiais me
tais Simanavičius suorgani
zavo Ir vieno priemiesčio 
kabelinę TV programą. Mū
sų, torontl^člų mastu imant, 
savo tarpe turime nebe tik 
nebeįve •'tlnamą, bet Ir ne- 
beĮkalnuojamą žmogų.

O ką mes matėme vaka
rykščiame parengime ? Iš 
kelių dešimčių Toronto or
ganizacijų, šalia trijų kuni
gėlių /dėl kurių vėllnlmosl 
šventės programa prasidėjo 
gerą valandą vėliau/pasiro
dė tik dviejų Apylinkių, šau
lių Ir SLA atstovai. Iš es
mės apie tai tik pagalvojus, 
juk tai buvo paniekinimas 
lietuviškosios radio valan
dėlės. Tai buvo tiesioginis 
nuvertinimas tų didžiųjų pa
stangų Ir neįsivaizduotino 
ryžto, kada tik trys svei
kintojai / Skrlpkutė, Ažuba
lis Ir, Jokūbaitis/ Įteikė so- 
lenlzantul piniginę dovaną.

Dėl to jam norėtųsi pa
klausti, kur tą kilmingąjį 
vakarą buvo kitų organiza
cijų vadeivos ? Kur buvo 
mūsų Intelektualai, profe
sionalai Ir mūsų Iškilieji 
verteivos, kurie garsinasi 

i per Simanavičiaus radio? 
Kur buvo prisiekusieji va
landėlių klausytojai, kurta 
sekmadienio popietėje, atė
jus transliacijos laikui, sku
ba prie radio,kad nepraleis- i 
tų ne Išgirdę savo kolonijos 
naujienų ?

Jis dar norėtų paklausti, i 
ar radio valandėlės vedėjas, 
sudaro programą tik to
kiems klausytojams, kurie ] 
vakaro programos metu, 
skystai u žp ii dytoje gal tarko
je / ir priekyje buvo tuščių 
vietų/, kėlė neišpasakytą 
triukšmą. Ar Bendruome
nės pirm. Simanavičius va
dovauja tik tokiai liaudžiai, kūrėjas 
kuri savo perdėtais blsals 
neleido klausyti deklamuo
jančios Kudabienės. Ar to
kiems triukšmadariams,ku
rie savo žiauriais plojimais 
/ per pačias dainas/ trukdė 
klausyti solistų. Juk tai buvo 
nepateisinama, kad niekas 
nesudraudė Į tokią gražią 
šventę atėjusias nenuora
mas.

Bet nežiūrint to, vieną Iš 
liūdniausių gaidų jis paste
bėjęs paties solenlzanto už
baigiamajame žodyje. Dėko
damas dalyviams už atsi
lankymą ir už dovanas, Si
manavičius suabejojo, ar be
galės vienas toliau nešti tą

Šiandieną pirmą kartą 
/ll.l/, sekmadienio popie
tėj, Lietuvių Namų svetai
nėj, ant scenos akordeonu 
grojo Algis Dlmskls. Gar- 
slakalblals paryškina nt, 
lengvos muzikos melodija 
savaimingu jaukumu sklido 
pietautojų prlslplldž lūs loję 
salėje. Ir žmonių šiandien 
daugiau čia susirinko. Kaip 
Ir pereitą penktadienį, kai 
Dlmskls grojo Lokio bare. 
Tą vakarą svečių ten buvo 
prigužėję tiek daug, kad pa
vėlavę nebegalėjo vidun įsi
gauti. Tiktai sugebėję su
siorganizuoti kėdę Ir, šiaip 
taip vidun įsispraudę, galėjo 
prie kitų prisišlieti. Priart - 
tėjęssavaitgalis dažną trau
kė Į savus Namus, kur gali
ma sutikti per savaitę ne
matytą pažįstamą, Išgerti 
pasirinktiną stlprumėlį, na 
Ir pasiklausyti šio naujo su
manymo: gyvos pramoginės 
muzikos.

Sidabrinė šventė
Vienas pietautojas, klek 

pas išliejęs prie greta sėdin
čio kaimyno, sako jam, kad 
taip gabiai Dlmsklo vlrkdo- 
fnas akordeonas, savo senti
mentaliu išsiliejimu prime- 
na jam vakarykštį londonle- 
člų orkestrą: "Atspindžiai", 
Tie jauni vaikinai Irgi pana
šiai grojo radio valanda.ės 
25 metų sukaktuviniame ba
liuje. Žmonės, gėrėdamiesi 
londonlšklų muzikantų gro
jimu, šoko ir linksminosi 
iki pat vėlumos. Tikrumoje 
vakar čia buvo kaip Ir pas
kutinis, 25 skaitline paženk
lintos knygos, sidabrinio la
po užvertlmas. Ta pačia 
proga tšk Hm Ingai atverčiant 
naujos,auksinės knygos plr-t 
mąjį lapą. Tdlp bent Išsi
reiškė J. R. Simanavičius, 
radio valandėlės sveikinto
jai, kurių Silvijai Martlriku- 
tel-Leparsklenel pranešlnė- 
jant buvo: E.Kudabienė, V. 
Blreta, L. Skrlpkutė, Tėvas 
Augustinas Simanavičius, 
kun. P. Ažubalis, kun. P. 
Gaida, kun. Žilinskas, laišku 
sveikino J.Strazdas,H.Chve- 
dūkas, S. Jokūbaitis Ir tau
tinių šoklų grupė Atžalynas.

Bendra visuma sveikinto
jai Iškėlė radio valandėlės 
vedėjo triūsą, jo Ištvermę 
Ir pasišventimą lietuviš
kiems reikalams. Viename 
Iš būdingesnių sveikinimų, 
Lietuvių Namų valdybos pir
mininkas iškėlė Simanavi
čiaus nuopelnus Lietuvių 
Namams. Anot pirmininko, 
jeigu ne jo propagavimas per 
radio Ir jeigu ne jo pirmoji 
tūkstantinė, įteiktą Namų 
pirkimui, šiandieną, grei
čiausiai, neturėtume šios 
pastogės.

Apskritai pridėjus meninę 
programąjcurlą Išpildė Ha - 
mlltono Aukuro aktoriai ir 
solistai A. Simanavičius, R. 
Strimaitis, V. Verikaitis. 
akomponuojant E.Kriščiūnui, 
vakaras praėjo gan nuotai
kingai. Ypač klek tai lietė 
Strimaičio Ir Verlkalčlo du
etą, kuris žiūrovams buvo 
nauja ir Įdomi staigmena. 
Tiktai solistų noras įmleštl 
klek humoro perdėtu rankų 
mosIkavlmu,atsiliepė Ir Į jų 
sutartinę. Ypač jiems dai
nuojant apie meškeriojamą 
žuvelę. Tuo atveju Ir jų bal
sai, tarsi pasekdami nesu
derintus mostus, Išsiskyrė
Į nebetakt Ingas platumas, didelę naštą. Tuo labiau Iš- 
Kaip buvo paminėta, jeigu tesėti Iki taip 
solistai rengiasi platesnėm sveikintojų linkėto auksinio 
gastrolėm, jie turėtų Įdėti jubiliejaus.

gausingai

už 
už 
už 
už

9*/»%
8%%
7»/»%
8’/4%

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 11

9*/ž% už osm. paskolas 

9 Va % už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki'3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025------ Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont.M8V 1C6

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS 

įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 • 

3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paltu
Dovanos ba muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti outomobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yro ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvoirius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniai* — nuo 9 v. ryto Iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co.?1IŠTAIGA r Toronte 3, O atarto
Telefono* LE 1-3098 Savininkai S. Ir F. Janavičiai

ueai lietuviu namai
Pereitą sekmadlenĮpopie

tyje dalyvavo virš 200 s ve - 
člų. Popietę paįvairino Algio 
Dlmsklo akordeono muzika. 
Kai kuriems ta muzika pri
minė didelius Išgyvenimus , 
nes joje ats įspindi ruso oku
panto kankinamo lietuvio 
skausmas. Popietėje dalyva
vo svečių Ir Iš tolimesnių 
vietovių Svečių knygoje pa
sirašė: Ona Valiukevičiūtė 
Iš Vilniaus, Lietuva, E. Ir J. 
Budraičiai Ir Z.Stonkus Iš 
Hamiltono, Ont

Sausio 31 d. Mindaugo Me
nėje buvo atšvęsta Tėviškės 
Prisiminimų radijo valan - 
dėlės 25 m. sukalt (s .

Jonas Robertas Simanavi
čius šios radio valandėlės į- 

vedėjas, redakto
rius Ir pranešėjas buvo už
pelnytai sveikintas Ir pa
gerbtas didelės daugumos 
lietuviškų organizacijų Ir 
pUnos salės lietuvių.

Sporto klubas Vytis yra 
laimėjęs gražių trofėjų. 
Trūkstant tinkamų viešų pa
talpų, jos buvo lietuviškai vl- 
suomenel neparodytos. Da - 
bar gaminamos gražios 
spintos Ir jos bus Išstatytos 
Vytauto Didžiojo Menėje.

Šiais metais sueina 25 m . 
kai buvo Įsteigta L N organi
zacija Ir Lietuvos Generali
nio Konsulo Vytauto Glllo 
čekiu pradėti Lietuvių Na
mai. Sukakties minėjimas 
numatomas rudenį.

Visuotinas LN susirinki
mas Įvyks kovo mėn. 21 d. , 
sekmadlenĮ,3 val.p.p. Jame

bus patiekti balansai Ir da
re nkaml 4 valdybos .nariai .

Vasario 21 d., šeštadlenĮ , 
7 vai. vakaro Vytauto Didžio
jo Menėje Įvyks linksmas 
pobūvis. Programą Išpildys 
teatras Aitvaras. Veiks bu
fetas, baras. Šokiams gros 
5 asmenų orkestras. Vakaro 
pelnas skiriamas Vytauto 
Didžiojo Menei puošti. Po
būvį ruošia Vajaus Komlte - 
tas.

Viešnios Iš Lietuvos Onos 
Valiukevičiūtės lengvos mu
zikos koncertas Įvyks vasa
rio 22 d., sekmadlenĮ, 4 - vai.: 
p.p. Po koncerto kavutė, py-- 
ragal, ir,kas turės noro, šo-| 
k lai.

Koncertą globoja Moterų 
Būrelis.

Biblioteka dėkoja Stasiui 
Banellul už padovanotas 2 
geras knygas. Jau yra virš 
šimto skaitytojų. Knygos 
skolinamos kiekvieną sek
madlenĮ nuo 1-3 val.p.p.

'LIETUVIAI EVANGELIKAI 
Metinis lietuvių evangeli

kų parapijiečių susirinkimas 
Įvyko kartu su angliškai kal
bančia dalimi vasario 1 d. , 
sekmadlenĮ, Išganytojo baž
nyčioje. Tarybos nariai pa
telkė metinės veiklos prane
šimą, finansinę apyskaitą Ir 
76 metų sąmatą. Be to, abu 
kunigai patelkė taip pat savo 
pastoracinės veiklos prane - 
Šimus. Pranešimai vyko 
dviem kalbom- anglų Ir lie
tuvių.

Į lietuvišką tarybą, vietoj 
dviejų Išėjusių narių, darinį 
tl Inž. G. Šernas Ir J. Langas.

la
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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montreal
ŠEŠTASIS JAUNŲJŲ TALENTŲ 

PASIRODYMAS

Mon t re all o "Nidos” žvejų- 
medžlotojų klubas, šiemet 
švenčiantis 1O metų sukaktį 
nuo savo įsikūrimo,pradžio
je šių metų surengė jaunųjų 
talentų vakarą. Jis rengia
mas kasmet Ir mūsų jauni
mas gana noriai jame daly
vauja. Tik šiais metais pa,- 
lyglnus su mergaičių skai
čiumi, berniukų^ buvo vos 
keli. Ar tik ne šeštadienio 
hockey rungtynės sutraukė 
visus mūsų’’vyriškuosius" 
jaunus talentus prie mėlyno 
ekrano.

"Nidos"klubo pirmininkas 
A. Mylė atidaręs vakarą, pa
vedė keliems pranešėjams 
pravesti vakaro programą. 
Pirmoje programos dalyje 
pranešėja Vida Morkūnaltė 
pristatė, jaunus atlikėjus: 
Marytę Adamonytę /dekla
mavimas/, Reginą Ve r bylai- 
tę pianinas/ Ir Joną Remel- 
kls/akordeonas/

Po jų Asta Kllčlutė Iššau
kė į sceną : Juozą 
/skaitymas/, Dianą Gente- 
man /pianinas/, Teresę 
Keršytę /deklamavimas/.Po

Keršį kiekvienas

delį žiedą.
Antroje programos dalyje

Išstojo Asta Ir Kristina
Kllčlutės /šokėjos/, Joana
Adamonytė /pianinas/, Jo
nas Remelkls /akordeonas/. 
Juos visus pristatė Linas 
Staškevlčįus. Paskutinieji 
pasirodė 'R. Genteman/pia
ninas/, Vida Morkūnaltė 
/pianinas/,’ Linas Staškevi
čius / akordeonas / Ir Ina Ir 
Rasa Lukoševlčlūtės su savo 
dainomis. Juos publikai pri
statė Kristina Kllčlutė.

Programai pasibaigus, 
jos dalyvis buvo

apdovanotas lietuviška kny
ga. Taip pat buvo įteiktos Ir 
dvi asmeninės dovanos ; A.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 noktys) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00 ( laukiama patvirtinti) 1

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d.
Rugpjūčio 12 d.
Rugsėjo 2 ir 9 d.

14 dienų su visu išlaikymu — Vilniuje — Minske 
(tik 132 mylios nuo Vilniaus) — Maskvoje.

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS I
Mes paruostame reikalingus, dokumentus atsikviesti vi gitui jūsų, 

gimines ii Lietuvos į_ Kanadtį. , s

RUOŠIESI L M/AM/ ? — UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik $ 133.0,0, i ten ir atgal I 

keliauk šįmet pro montreall
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MŪSŲ MIESTE. ,

Rašyti angliikai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q. H 2W 1Y7 CANADA

Tel: 844-5292 ir 844-5662.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialicį nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. įuiinskas & Son, tel. 369 - 0571.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Šalie,P.Q.
įvairi industrinė ir komercini statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir otieinamomi s kainomis.
- tol. 366-6237- 3876.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)

6396 Bonnantvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
cas moderniems namams ! 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir iren-

Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorlus.

140 -2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976. II. 18

jų Ina Lukoševlčlūtė supa
žindino su Julija Adamonyte 
/pianinas/, Irena Adamonyte 
/deklamavimas/Ir su’’Aguo- 
nų" skilties dainininkėmis. 
D. Plečaltyte, Ž. Jurkute, R 
Žurkevlčlute, R. Ottalte Ir 
G. Naruševičiūte. Tai buvo 
gal vienas Iš maloniausių 
programos numerių. Mažos 
mergytės, vadovaujamos R. 
Eūkoševlčlutės, atliko porą 
labai gerai Išmoktų dainų, 
tačiau drebantys keliukai Iš
davė ne tiek baimę, klek at
rodo norą, kad tik visiems 
patiktų. Linkėtina mažai
"Aguonai”prasiskleisti į dl- "AGUONA" dainininkės, vad. R. Lukoševiėiūtės. iš kairės: DaivaPietaitytė,

Nuotrauka A. Kalvaičio.
Gaila Naruševičiūtė, Karolina Otaitė, Rūta Zurkevidlūtė, Živilė Jurkutė Ir 

R. Lukoševlčlūtė.

Kalvaičio - Linui Staškevl-
člul IrJ. Vleralčlo - I Ir R. 
Lukoševlčlutėms. Po dovanų 
įteikimo J. Šlaučlulls K.L. 
Bendruomenės vardu tarė 
trumpą padėkos žodį.

Programa sklandžiai su
organizuota Ir pagyvinta 
naujais pranešėjų veidais, 
prabėgo greitai, gausiais 
plojimais palydint kiekvieną 
jos numerį Ir tuo įvertinant 
kiekvieno jauno talento pa
stangas parodyti savo suge
bėjimus ne vien tik tėve
liams - savo nuolatiniams 
vertintojams - bet Ir gau
sesnei publikai.

Jurjonlene, A. Rzevucklene,
O. Myllene.

Šiais metais gražią Ir tik
rai turtingą loteriją pravedė 
Aldona Urbanavičienė.

Barą aptarnavo A.Kalvai
tis Ir J. Babrauskas, bilie
tėlius pardavinėjo P. Rze- 
vuckas. Prie įėjimo bilietus 
pardavinėjo A. Ručinskas Ir 
jam talkininkavo S.Pocaus- 
kas.

Scenos dekoracija J.Šlau- 
člullo.

Baigiant norisi pažymėti 
Ir -tai, kad atsiranda asme
nų, kurie nei kieno verčiami 
ar raginami, atsilanko į to
kius ar panašius parengimus

Po jaunųjų programos da
lyvių apdovanojimo, nebuvo 
pamiršti ir vyresnieji. "Ni
dos" klubo pirmininkas A. 
Mylėįtelkė kun.jXublllul S J 
taurę už praeitą sezoną su
gautą didžiausią lydeką/kle- 
bonul Išvykus į Ameriką po
ilsiui, Tėv. J. Aranauskas 
priėmė taurę/. Be to I. Pet
rauskui atiteko taurė už su
gautą didžiausią dore žuvį Ir 
P. Vertklul - už didžiausią 
bass žuvį. Atžymėjimais už 
aktyvią veiklą apdovanoti 
Joana Ir Steponas Kęs gailos, 
P..Rzevuckas irM.Grlrikus.

Po trumpo "Nidos" klubo

ne pasigėrėti mūsų jaunimu, 
bet Išsigerti, jei ne Iš savo 
atsineštų borikučlų, tai pro
gramos metu keldam l 
triukšmą prie baro. Atei
tyje siūlyt Ina tok lems asme
nims prisilaikyti nustatytos 
tvarkos, nes priešingu at
veju jų toks neatsakingas el
gesys atneša programos da
lyviams pasipiktinimą,o or
ganizatoriams nemalonumą.

Po pas įtekus lo jaunųjų ta
lentų vakaro, linkėtina "Ni
dos" klubui tolimesnės sėk
mės panašiuose veikimo ba
ruose .

Nijolė Bagdžlūnlenė

pirmininko A .Mylės padėkos 
žodžio visi buvo pakviesti 
karštai vakarienei, kurią 
paruošė E. Ir J.Krasovsky, 
padedant R. Ir A. ŽJukams. , 
Stalų tarnybą atliko M.Kas
peravičienė su savo talki
ninkėmis-M. Grlriklene, L.^

( Mike Rutkauskas )
Green WareWazes Firing Kilns

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. H9R 4A5

Tel. 695-0370

TEL.: 694-1037

(MIKS NUTKAUSKAŠI

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
216 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER. B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov - Celanese - Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
5 1,75 už kv. j ardę).

• Mano specialybė ir laiptų bei sienųjšklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau j,namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 76 8 -6780 — 7962

Mūsų Kredito Unijos narei
A A Joyce Reginai BIEGAI mirus, jos tėvams 

Aleksui ir Marcelei Naginėms, sūnums 
Aleksandrui ir Petrui ir artimiesiems 
nuoširdžią.užuojautų reiškia —

Montreal jo Lietuvių Kredito Unijos "Lito” V a I dy b a

Dedienei PETRONĖLEI DAILIDIENEI mirus
Chicagoįe, jos dukrai Leonorai Paketurienei, sūnui 
Zigmui Dailidei ir ju šeimoms nuoširdi užuojauta —

Pr. Paukštaitis su šeima

LITO Bendrovės Nekilnojamo Turto Skyrius 
PERKAM, PERKAM & PARDUODAM LTD. 
Kaip FHA pripažintas agentas siūlo

DIDELI APARTMENTINI NAMA — *- L *-

— Viso yra 102 butai gerame Brooklyno, N.Y. rajone, 
499 East 8 th Street.

Amerikos valdžia ( HUD ) parduoda šį projektą iŠ var
žytinių. Pasiūlymus galima duoti per LITĄ.

— • —

Mažiausia priimtina kaina: $64,000 grynais perimant 
$572,000 pirmą mortgičių 48-iems metams.

Darant pasiūlymą (with bid) reikia Įmokėti $30,000, 
kurie žinoma, sugrąžinami, jei varžybos nelaimėtos.
PASIŪLYMAI PRIIMAMI IKI KOVO 4, 1976*

Litas nėra šio pastato savininkas.

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418 USA.
Tel. (212) 441-6799.

V Bfičėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 Dl ’NDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

z-sKi-rAm^ betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO ocoi
M4* lx* tel* 533**3531

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I.

LIETUVAI
• Medžiot;o suknelėm* > Crimlenr, kosti urnom* ir tvarkoms - šimtaprocentine ruiis

— putė kainor. z —
• Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester*io - nuolaida iki 60%.
• Skardės vilnonas arba iilkinisir naujaisiais pietiniais.
e Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausios pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• MoteriUci paltai - Borgano (arl..fur) įvairaus dydžio tik $49.30.
o Vyriiki megzti marškiniai (kanoditki ) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniui siunčiame p00.01 tu ir oro požtu. Priimam, uŽlotymui oufomokiliomi, 

io/dytuvomi, televizijoms, pinigu Certificate! Ir kr. (Turime 22 metu patyrimą).
P-olome užeiti ir įiltlklnti^ jm — PARCEL SERVICE, 3891 St. Ldwrence Blvd., 

*»e«7.Co Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 903 8.

P A R D A V I M A 

Chrysler* e Monaco o Charger e
e Swinger e special e Sedan a Trucks

Mechanizuotas rotų Ir kitų dailų reguliavimas. llorbs(Body 
dažymas nauį ame garaže ir moderniomis priemonėm! s. Kreipkitės 
De LoVerendrye, pr'e Laplerreir vandeni kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl-
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NL REIKALAI
"NL" SUKAKTIS

"Nepriklausoma Lietuva" 
savaitraštis švenčia savo 35 
metų sukakti. Tai nuo pirmo 
Išleisto numerio 1941 metais.

Toks amžlus nėrakoks la
bai garbingas, bet visgi 35 
metų laikotarpis, jei prily
gintume žmogaus amžium , 
būtų jau užaugusio Ir subren
dusio žmogaus amžius. Juk 
Ir šio laikraščio leisti ini
ciatorių jau daugelio nėra gy
vųjų tarpe, o šia proga prlmln- 
tlnas Ir redaktorius Jonas Kar

dells, kai praėjusią savaitę, 
suėjo 7metai nuo jo mirties".

Gyvų Ir mirusių, visų bu
vo nemenkos pastangos laik
raštį pradėti leisti Ir Iki šiol 
jį Išlaikyti-. Juo labiau suras
ti tinkamiausią būdą ir prie
mones laikraštį įjūngtl į vi
suomeninį lietuvių gyvenimą.

Tad NL laikraščio įkūrė
jus Ir visus vėlesniuosius jo 
geradarius, pridera mums 
bent retkarčiais prisiminti, 
tegul ši 35 metų sukaktis ir 
bus ta proga juos atitinkamai 
pagerbti. NL.

Lietuvos valstybės atstatymo 16 Vasario šventės

MINĖJIMAS
Montrealyje,

įvyks vasario 22 d., sekmadieni. 11 vai. iškilmingos pamaldos Ausros Vartų ir Sv. Kazimiero bažnyčiose. 
Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. p.p. PLATEAU SALEJE, 3710 Calixa Lavaile minėjimo iškilmingas AKTAS. Buv. KLB Krašto Valdybos 
pirmininko Eugenijaus Čuplinsko paskaita.

Menine programa išpildys: sol. Gina Čapkauskiene, Aušros Vartų parapijos choro Vyru Oktetas
Mokyklos tautinių šokią grupe ir Montrealio lietuvių jaunimo ansamblio GINTARU 
jaunesnieji — “Gintarėlis”

Maloniai kviečiame visus lietuvius minėjime dalyvauti. Montreo|io ApyĮinkės Valdyba

NL 3 5 METU 
SUKAKUS -
MINĖJIMAS ĮVYKS KOVO 13 d., šeštadienį Aušros 
Vartų parapijos salėjo.

Meninę programa išpildys pagarsėję solistai Vaclovas 
Verikaitis ir Gina čapkauskienė.

Po programos veiks muzika, užkandžiai, baras ir kt. 

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI - šį sekmadie- 
nepriklausomy • 

bes sukakties minėjimo programoje , 
Plateau salėje, ši T. Laurinaičio 

nuotrauka iš praeitų metu minė
jimo programos.

• M irė Jadvyga Povlovsky- 
Stankutė, 53m. amžiaus. Pa
liko vyrą John, sūnų Ričardą 
ir 3 dukteris - Editą, Graži
ną Ir Laimą.

Velionį rūpinosi netik lie
tuvių reikalais, ji buvo įsi
jungusi ir į Kvebeko politi
nius reikalus. Rlnkimųmetu 
kontaktuodavo su Rene Le
ve s ąue ir kitais tos partijos 
ve Ik ėia Is

ilgiau Ir beviltiškai velio
nei sergant, atvyko jos sesuo 
ElenaApuoklenė iš L lėtu vos, 
kuri ją slaugė Iki mirties.
• Susirgęs. J. Dalmotas ir 
paguldytas operacijai į Ro
yal Victoria ligoninę.
• J. Gabrusevlčlus nelai
mingai paslydęs ant gatvės, 
virsdamas nulūžo koją.
• J. Baršauskas yra sunega
lavęs širdim, kolkas gydo - 
mas namuose.
• J. Urbanavičius Ir B. Kirs
tukas turėjo įsteigę siuvyklą.

Šiuo metu Urbanavičius atsl- Hui ir jo talkininkams: Dr. p. įukoše- 

skyrė ir kalpkelnių siuvimo KrBS0W9)lieneit A. Ališauskui, b. Kas- 
kontraktorlus dirba namuose, peravičiui, j. Babrauskui ir a. ksi-
• Dr. V. Stankus lankėsi re* vagiui, 
dakcljoj ir jos labui paaukojo Esame 1 
$20. Jis turi dantų taisymo ir jOs talkininkėms: M. Grinkienei, O. 
kabinetą Cleveland, Ohio.
• V. ir A. Šlpellal išsikėlė 
nuolatlnlam gyvenimui į To* ševičiutėms, j. Adomonytei, g. ir r. 
ronto.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems mie

liems bičiuliams, š/m. vasario mėn. 7 
d., Audros vartų parapijos salėje, kar
tu su mumis pasidžiaugusiems mano 
amžiaus 65 metų ir mūsų bendro gyve
nimo 40 metų sukaktimis.

Dėkojame, šiomis progomis, mus svei
kinusiems žodžiu, telegramomis ir 
laiškais.

Ypatinga padėka priklauso šio po
būvio vyr. organizatoriui Ig. Petraus-

_ j labai dėdingi pobūvio vyriau
siai šeimininkei M. Kasperavičienei 

b ini nV Amen Kjf GrinVinnpi

Mvlienei ir A. Petrauskienei.
Dėkojame taip gražiai ir vikriai prie 

stalų patarnavusioms: R. ir in. Luko-

Kličiūtėms, K. Ma?Iškaitei, V. Morkū- 
■ naitei ir K. Niedvaraltei.

Labai ir labai ačiū Ponioms; E. Kar
delienei, J. Adomonienei, St. Ališaus
kienei, M. Grinkienei, J. Juodviršie- 
nei, M. Kasperavičienei, Br. Lukoše
vičienei, O. Mylienei, A. Morkūnienei, 
Nekalto Prasidėjimo seselėms, A. Pet
rauskienei, D. Staškevičienei ir A. Za- 
vuckienei už tortus ir kitus skanumy
nus.

Šia proga , Jūsų padaryta aukaLle- 
tuvių. Fondui ir Jūsų, atsilankymas — 
mums didžiausia dovana.

Joana Ir Steponas Kesgallos

MONTREAL WEST

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam s k aitytojui 
tik už $5.00 metams 1

f Pavardė ir vardas)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu. 'Tikslus adresas)

GERA PROGA
Puikiol įrengto Ir net kilimu iikloto 
NL redakcijos žemutinė patalpa. Is- 
nuotnuojama susirinkimams bei kito
kįlems reikalamse

PARDUODAMI GEROS KOKYBĖS 
GINTARINIAI KAROLIAI.

Skambinti 482-3973

I 
i
Į.
Į
i
I

I
1

—-----—-----------------------------------------------------------------------------
PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MŪSŲ

PASITARNAVIMU I

RENDELL'S AUTO REPAIRS
OKNIRAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune ups. brakes
MOTOR • TRANSMIOION,^ KTC. 

TCU-t 636-6417

k į 786 LAKMHORI DRIVK
DORVAL

I 
--------------- ------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------

—————————_  _________į, , -----------------

Dr. J Maližka*
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8233, namų 488 - 8528

@ Royal Trust
A' flu KU"

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė — sklypai ir žeme)

DR. V. GIRIONIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 LkAs«OMi»viON Blvd.

Tvl. 255-3535

DR. A. O. JAUGEL1ENE
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662; nomH 737-9681.

TRUST GENERAL DU CANADA

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M.. M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931-4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

3270 Bout. Longeliar, Montreal, P.O. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14'

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

G
PHARMACIE 

cignon •
ROBERT GENDRON LPUprop.

366-9742

D,N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylko Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~9181, 737-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

riu nu"

7626 CENTRALE LASALLE

NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 VAI-. VAKARO 
, i

Greitas ir tikslus patarnavimas!

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.Q - Tel: 871-9644, namų 678-3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
S Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 87Z-J430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU, B.C.L.
768 Notre Dame Street E. .Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

Tel. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS-
C. I. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ e GYVYBB

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
tel.727-3120 Namų 376-3781

A g_e n t ū r a veikia nuo 1945 m.

Albertas NO R K ELI 0 N AS, B. A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

8 psl.

LEONAS GUBEOCAS 
Sala* Monaaar

(Lietuvi* otitevot)

AUTOMOBILE
Poetiec ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS
■ AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mana,ar*u 

ICO OUMKASmai montreel west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

lAt the of ShBdMooėB Street WU

LEFEBVRE & ROBERT
■ AMf UBUMfMT - |     

P. A R D A V I M

ĮVAIRIŲ.

BALDŲ

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS
I

t

A S

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALI ršeAVEMUE LASAU! 363-3887 
į 7643 OBMTRAUI 366-1202 (DECORATION! Į

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas ____ :__ 8.0%

Term, ind.— 1 m. 9% 
Term. ind. — 2 m. 9.25% 
Term. ind. — 3 m. 9.75%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekiu kredito 12.0%
Investacines nuo____ i____ ll.u%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 y.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Ud 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbam 
vasarą nuo gegužės 15 d. Ud spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1976-02-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

